
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
PRZED ZAKAŻENIEM COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNYM 
PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W OPATOWIE OD 01.09.2020 R. 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku  
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, 
oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

Celem poniższych zasad jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującego chorobę COVID-19. 

Ograniczone zostaje wchodzenie i przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz  

w tym rodziców. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy:                         

sekretariat szkoły:  62 7814544  

e-mail:  sekretariat@zsopatow.pl 

biuro przedszkola:  62 7814545                                                                       

e-mail: przedszkoleopatow@onet.pl 

Sekretariat dla Rodziców lub innych osób z zewnątrz tylko za zgodą dyrektora. 

Biuro w przedszkolu dla Rodziców lub innych osób z zewnątrz tylko za zgodą dyrektora. 

Dyrektor  przyjmuje Rodziców wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym  

lub mailowym. 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU: 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali (oprócz poranka i popołudnia). 

2. W grupie może przebywać do 25 dzieci (1 dziecko na 1,5 m2). 

3. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać 

lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, 

skakanki, obręcze itp.), należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

4. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu  

w przedszkolu. 
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6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

7. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

8. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

9. W placówce znajduje się co najmniej jeden termometr bezdotykowy. 

10. Dzieci leżakują, nie przebierają się w piżamy, używają własnych, podpisanych, zamkniętych  

w  worku foliowym kocyków i flizeliny (zamiast prześcieradła). Czas relaksu organizowany jest   

z wykorzystaniem sprzętów możliwych do dezynfekcji.  

11. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest na terenie przedszkola przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. 

12. Dzieci mają stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych,  

z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialna jest sprzątaczka. 

13. Nauczyciel w pracy z dziećmi zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko koronawirusowi 

oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację dobrego przykładu. 

14. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez dzieci, 

które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem. 

15. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień 

pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej 

do wieku dzieci powinien zwróć ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

16. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie: 

• przed jedzeniem,  

• po skorzystaniu z toalety, 

• po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania, 

• po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone     

koronawirusem (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo), 

• po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

17. Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się tylko jedno 

dziecko. 

18. W razie potrzeby nauczyciel powinien zademonstrować dzieciom, jak poprawnie należy myć ręce, żeby 

usunąć z nich wirusa.  

19. Przy umywalce, na wysokości oczu dziecka powinna być umieszczona szczegółowa instrukcja mycia 

rąk. 

20. W placówce używa się tylko ręczników jednorazowych. 



21. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas kaszlu i kichania. W razie 

niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się wirusa, należy pokazać dzieciom, w 

jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym łokciem. Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka 

higieniczna powinna być jak najszybciej wyrzucona do zamkniętego kosza a ręce umyte wodą i mydłem. 

22. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

23. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola. 

24. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji  

z rodzicami/opiekunami dziecka. 

25. 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. 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA : 

1. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice. 

Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze  

do i z przedszkola. 

2. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania rękawiczek ochronnych lub dezynfekowania rąk oraz 

zakrywania ust i nosa będąc na terenie przedszkola i w czasie kontaktu z pracownikami.  

3. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny lub jedna upoważniona przez nich osoba. Nie wskazane 

jest upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia.  

4. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 9:00 - w miarę możliwości w godzinach pracy 

grupy.  

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

6. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku przedszkola. Dzieci odbiera pomoc 

nauczyciela lub stażystka przed głównym wejściem do przedszkola i powierzają dziecko nauczycielowi 

przedszkola. 

7. Pomoc wychowawcy i stażysta mierzy dziecku temperaturę, pomaga umyć ręce w łazience przy szatni, 

pomaga się przebrać i odprowadza dziecko bezpośrednio do wyznaczonej sali. W przypadku temperatury 

wyższej niż 37,5ºC dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola. 

8. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów. 

Pracownik odbierający dziecko od rodziców jest upoważniony do kontroli czy dziecko nie przyniosło do 

przedszkola prywatnych zabawek lub innych przedmiotów. 



9. Osoby przyprowadzające/odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola 

niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.  

10. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych stwarzających 

podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie, katar). 

11. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe. 

12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni 

przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk oraz maty  

do dezynfekcji obuwia wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, 

wchodzące do przedszkola. 

2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie 

dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie  

po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety. 

4. Sprzątaczka odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada ona także  

za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, 

stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach. 

5. Pomoc nauczyciela  i stażysta – opiekunka dziecięca odpowiedzialna jest za dezynfekcję zabawek i 

innych przedmiotów używanych przez dzieci oraz za dezynfekcje stolików po posiłkach.  

6. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dokonuje dyrektor szkoły (karta 

monitoringu).  

7. 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 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali jest uprawniony do sprawdzenia, każdorazowo przed 

rozpoczęciem zajęć z dziećmi, czy: 



• sala została posprzątana i wywietrzona,  

• znajdujący się w niej sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowane. 

GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW 

1. Korzystanie z wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.  

2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny 

zobowiązany jest do: 

• stosowania środków ochrony osobistej, 

• utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, 

• mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC  

lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców. 

3. Posiłki wydawane są w salach przedszkolnych. Posiłki porcjowane pod sale dostarcza personel kuchni  

i zostawia pod drzwiami na wózku kuchennym. Posiłki zabiera do sal i rozdaje dzieciom: 

• w grupie 3 – latków – stażystka – opiekunka dziecięca, 

• w grupie 4 – latków – nauczyciel wspomagający, 

• w grupie 5 – latków – pomoc nauczyciela.  

4. Po zakończonym posiłku w/w pracownice odwożą wózki z naczyniami przed drzwi sal, a personel kuchni 

odwozi naczynia na zaplecze kuchenne. 

5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi. 

 

KORZYSTANIE Z PLACU ZABAW 

 

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela. 

2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich 

bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy. 

3. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

4. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą się mieszać. 

5. Każdego dnia sprzątaczka dokonuje dezynfekcji urządzeń na placu zabaw i odnotowuje w zeszycie 

kontroli. 

6.   W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na 

placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na 

plac zabaw w danym dniu, dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup. 

7. Przed wejściem  dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien: 



• sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały 

zdezynfekowane w tym dniu, 

• upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw znajduje się już  

w budynku przedszkolnym. Grupy wychodzące na plac nie mogą kontaktować się ze sobą. 

• przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu  

i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw, 

• zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci, 

• polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce, 

• w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci 

stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie  

z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie 

zakażeniem chorobami wirusowymi (np. skrawki materiałów opatrunkowych). 

9. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu tylko pod opieką 

pomocy nauczyciela, która dopilnuje, by dziecko po pobyciu w toalecie umyło ręce. 

10. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.   

11. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela. 

12. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce. Dopiero 

po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali zabaw.   

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 U DZIECKA 

 

1. Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie - wydzielone miejsce w korytarzu przed wejściem  

do szatni w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 

chorobowych (izolatka). W tym pomieszczeniu znajduje się zamykana szafa m. in. z środkami ochrony  

i płynami dezynfekującymi.  

2. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka - wystąpienia objawów: gorączka powyżej 37,5oC, 

kaszel, duszności - należy powiadomić rodziców i niezwłocznie odizolować dziecko od pozostałych osób. 

3. Dyrektor wyznaczył pomoc nauczyciela do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje 

rodziców bądź opiekunów. 

4. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców. 

5. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny z długimi rękawami, 

maska, przyłbica, rękawiczki jednorazowe). Zalecana  odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym 

pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba. 



6. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej 

komunikacji - zadzwoni pod wskazany numer telefonu. 

7. Po nawiązania kontaktu z rodzicami zobowiązani są przybyć do przedszkola tak szybko, jak  

to możliwe i przejąć opiekę nad dzieckiem i podjąć decyzję o dalszym postepowaniu.  

8. W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do przedszkola się opóźnia, a pojawia się zagrożenie związane  

z pogorszaniem się stanu zdrowia dziecka, dyrektor powinien sprowadzić fachową pomoc medyczną, 

dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  przed przyjazdem rodziców. 

9. Jeśli to możliwe powinien natychmiast powiadomić rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka  

i podjętych działaniach.  

10. Rodzic powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  

aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod  nr 999  

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadamia też niezwłocznie 

dyrektora przedszkola. 

11. Dyrekcja na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych 

na stronach: 

https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

12. Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory pracownik lub dziecko, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

13. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-Co V-2 na terenie przedszkola, należy stosować się  

do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 U PRACOWNIKA 

 

1. W miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników, nie powinni oni  przychodzić do 

pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod  

nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też 

niezwłocznie dyrektora przedszkola. 

https://www.gov.pl/web/gis
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3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji 

dróg oddechowych, niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki i zostaje odsunięty  

od pracy.  

4. Dyrekcja na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych 

na stronach: 

https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 

z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.).  

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-Co V-2 na terenie przedszkola należy stosować się do 

zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, 

w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada biuro przedszkola. 

8. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor wraz z obsługą. 

9. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym. 

 

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

 

Zarządzenie nr 29/2020 wchodzi w życie  dnia 1 września 2020 roku.  

Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być udostępniane przez 

Zespół Szkół w Opatowie odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia 

zachorowania na COVID-19 na terenie przedszkola. 

Administratorem danych osobowych dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny jest Zespół Szkół  

w Opatowie. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@myiod.pl Dane osobowe dotyczące 

zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją wyżej wskazanych celów 

na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

 

https://www.gov.pl/web/gis
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
mailto:inspektor@myiod.pl

