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Procedura funkcjonowania Przedszkola w Niepruszewie na czas pandemii COVID-19 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Niniejsza Procedura bezpieczeństwa określa zasady obowiązujące na terenie placówki, w okresie pandemii COVID-
19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola  w Niepruszewie oraz rodziców dzieci uczęszczających do 
Przedszkola.  
 
Rozdział I 
Zasady organizacyjne 
§  1 Zasady kwalifikacji przyjęć w czasie pandemii 
1.Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
2.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bezwzględnie nie wolno 
przyprowadzać dziecka do placówki. 
3. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 
4. Dziecko powyżej 4 roku życia, ma obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie drogi do  i z przedszkola. 
5.Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w    przedszkolu.  
6. Pracownik przedszkola odbierający dzieci od rodzica/opiekuna ma obowiązek pomiaru temperatury ciała dziecka, 
notując go na karcie. 
7. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu. 
8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w 
odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 
§  2  Organizacja opieki w przedszkolu 
 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 
 2. W grupie może przebywać do  25 dzieci. 
3. Do grupy dzieci przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. 
4.  Przed każdym wejściem do sali dziecko myje ręce wg instrukcji zamieszczonej w widocznym miejscu w łazience.  
5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z 
niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich 
zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / 
dezynfekcję zabawki. 
6.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
7. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze 
sobą poszczególnych grup dzieci.(np. różne godziny zabawy na dworze). 
8. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący 
min. 1,5 m.  
9. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 
10. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie w stałych grupach na terenie 
przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. 
11. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Każdorazowa 
dezynfekcja musi być odnotowana przez osobę ją wykonującą zgodnie z grafikiem (godzina +podpis). 
12.Wyjść poza teren przedszkola możliwe są tylko w stałych grupach, dzieci podczas spaceru nie chwytają się za 
ręce, korzystają z węża spacerowego. 
13.Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 
14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w  odrębnym 
pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.  
§  3 Organizacja przestrzeni edukacyjnej. 
1.Z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować np. pluszowe zabawki, 
lalki, puzzle, gry. 
2.W okresie trwania stanu pandemii nauczyciel zapewnia przede wszystkim opiekę , ale mogą być organizowane 
również zabawy i zajęcia dydaktyczne. 
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3.Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, obowiązuje ich systematyczne 
dezynfekowanie. 
4.Nauczyciel zobowiązany jest do stałego zwracania uwagi, czy dzieci wystarczająco często    i regularnie myją ręce, 
szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Nauczyciel 
zobligowany jest do przeprowadzenia pokazu właściwego mycia rąk i odnotowaniu tego faktu w dzienniku zajęć.  
6.Zabronione jest organizowanie większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 
 
§  4  Higiena czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 
1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym 
dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do Przedszkola. 
2.Personel pomocniczy  przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie rodzice/opiekunów aby dezynfekowali 
dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali nos.   
3. Wyznaczony personel obsługi kontroluje stan płynu dezynfekującego i permanentnie go uzupełnia.  
4. Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w tablice (plakaty) instruktażowe o zasadach prawidłowego mycia rąk.  
5. W celu utrzymania wysokich standardów higieny na terenie przedszkola wprowadza się  grafik czynności 
utrzymywania czystości. Każda osoba wykonująca  przypisane czynności odnotowuje je w grafiku wraz z godzina 
wykonania i podpisem. 
6.W zakresie codziennych prac porządkowych stosowanych w normalnym trybie pracy                                                  
przedszkola wprowadza się obowiązek dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy  klamek włączników światła, 
uchwytów, stolików i krzeseł po każdorazowym zjedzeniu  posiłku przez dzieci. /Karta monitoringu/ 
8. Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki 
ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne flizelinowe oraz fartuchy z długim rękawem. 
9. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegać przepisy i procedury w zakresie 
funkcjonowania w przedszkolu 
 
§  5 Nauczyciele  
1.Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe.  
2.Nauczyciel codziennie przypomina dzieciom o podstawowych zasadach higieny, dodatkowo zwraca uwagę na 
mycie rąk, niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu 
czy kasłaniu. 
3.Wyjaśnia podopiecznym, że swoje ulubione zabawki i przedmioty należy zostawić w domu. 
4. Wyjścia poza teren przedszkola i wyjścia do ogrodu organizuje według harmonogramu godzinowego dla grup. 
5.Stosuje procedurę stałej dezynfekcji wszystkich przyborów i zabawek znajdujących się w sali. 
6.Dokonuje wietrzenia sali, w której prowadzi zajęcia minimum 1 raz na godzinę. 
7.Dokonuje ciągłej kontroli mycia rąk przez dzieci szczególnie przed posiłkiem po  korzystaniu z toalety i po 
powrocie z placu zabaw. 
8.Informuje bezpośrednio dyrektora o każdym zauważonym przypadku wystąpienia objawów chorobowych u 
dzieci, bądź personelu zatrudnionego w przedszkolu. 
 
§ 6  Pracownicy obsługi 
1.Wszyscy pracownicy są zobowiązani do prowadzenia dezynfekcji i potwierdzenie odnotowywania działań  w 
karcie kontroli czynności. Personel kuchenny i pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi z wyjątkiem pomocy 
woźnych przydzielonych przez dyrektora  do grup. 
2. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: 
jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. 
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci). 
3.Pracownicy  obsługi dokonują  codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem: dezynfekcji 
ciągów komunikacyjnych    oraz powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, 
poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub 
przecierane wodą z detergentem czynność ta odnotowywana jest w karcie monitoringu. 
4. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie                   i 
starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem /Karta monitoringu/ 
5.Dezynfekowanie obejmuje: poręcze, klamki ,klawiaturę, włączniki, blaty w salach oraz miejsca do spożywania 
posiłków /karta monitoringu/                                                                                                     
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6.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 
środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na  na wdychanie oparów środków służących do 
dezynfekcji. 
 
§  7 Przyprowadzanie dzieci  i odbiór dzieci 
1.Dzieci można przyprowadzać od ogodz.6.45.00-8.00. Po godz.8.00 dziecko nie będzie w danym dniu przyjęte do 
przedszkola. 
2.Odbieranie dzieci z przedszkola:  
1)Rodzic dzwoni i czeka na przyprowadzenie dziecka.  
2) W szatni dziecko ubiera się przy pomocy wyznaczonego pracownika. 
3.Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte, przedszkole będzie czynne dla dzieci 
w godzinach 6.45 do 16:15. Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem 
4.Przed wejściem na teren przedszkola należy dokonać dezynfekcji i zachować dystans społeczny wobec innych 
rodziców i opiekunów oraz pracowników podmiotu wynoszący min 2 metry. 
5.Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny. 
6.Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel. 
§  8  Obowiązki rodziców 
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzice są zobowiązani przekazać 
dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 
2. Zaleca się, aby rodzic przekazał swojemu dziecku informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola w okresie 
trwania pandemii w sposób dostępny i zrozumiały dla dziecka; uświadomił dziecko, że warunki jego pobytu w 
przedszkolu będą różniły się od dotychczas znanych dziecku, jednocześnie zapewniając dziecko o bezpieczeństwie i 
przyjaznej atmosferze panującej w przedszkolu.  
 3. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszej procedury.  
 4. Rodzic jest zobowiązany do odbierania telefonów z przedszkola i w razie ewentualności podejrzenia u dziecka 
choroby, do odebrania w trybie natychmiastowym swojego dziecka z placówki.  
5. Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania 
oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
6. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez 
nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 
 


