
WEWNĘTRZNA PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA   

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM „WESOŁE KRASNALE”  

W MOSZCZENICY.    

Podstawa prawna: wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

25 sierpnia  2020 r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3wydane 

na podstawie art.8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej( Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r poz.322,374  567 i 1337). 

 

I. Organizacja opieki w przedszkolu       

1.  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic 

z  zieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy 

rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności ( osłona nosa i ust, 

rękawiczki lub dezynfekcja rąk). 

2. Rodzice/prawni opiekunowie w maseczkach i rękawiczkach odbierają dziecko                                         

z przedszkola wychodząc z budynku przez wyjście główne, po uprzednim przekazaniu   

dziecka przez nauczyciela. 

3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.  

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać 

dziecka do przedszkola  i  stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

5. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci,  

rodzic poproszony zostanie o zabranie dziecka do domu . 

6. Jedna grupa dzieci będzie  przebywać w wyznaczonej i stałej sali, pod opieką tego samego 

opiekuna-wychowawcy. 

7. W grupie może przebywać  maksymalnie 25 dzieci.  

8. Wyznacza się sale oraz liczbę dzieci , które mogą w niej przebywać: 

• Sala nr 1 gr. Muchomorki -  25 dzieci 

• Sala nr 2  gr Jagódki – 20 dzieci 

• Sala nr 3 gr Leśne Ludki -16 dzieci 

• Sala nr 4  gr. Skrzaty – 24 dzieci 



• Sala nr 5  gr. Wesołki –25 dzieci 

• Sala nr 6 gr. Śmieszki – 20 dzieci 

9. W sali, w której przebywa grupa dzieci będą tylko  przedmioty i sprzęty, które  można 

skutecznie uprać lub zdezynfekować . 

10. Dzieci nie mogą zabierać  ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych  

przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 

opiekunowie  zapewnią aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

rodzice muszą zadbać o regularne czyszczenie /pranie, dezynfekcję/ zabawki. 

11. Sale zajęć będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

12.  Organizacja pracy w miarę możliwości uniemożliwi  stykanie się ze sobą  

poszczególnych grup dzieci( posiłki spożywane w swojej sali, różne godziny zabawy na 

dworze). 

13. Opiekunowie muszą  zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola wynoszący min. 1,5 m. 

14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko do/z przedszkola muszą 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i do innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

15. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu 

rodzic/opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie placówki z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rękawiczki lub dezynfekcja rak, tylko 

osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych). Dzienna liczba rodziców dzieci odbywających okres adaptacyjny 

będzie ograniczona do minimum i uzależniona od potrzeb. 

16.  Przebywanie osób trzecich w placówce będzie ograniczone  do niezbędnego minimum 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja 

rąk, tylko osoby zdrowe). 

17. Przedszkole zapewnia sposób komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez 

kontakt telefoniczny , mailowy. 

18. Przedszkole dysponuje dwoma  bezdotykowymi termometrami do zmierzenia dziecku 

temperatury ciała. Tremometry będą dezynfekowane po każdym użyciu. 



19.  Przedszkole pozyska zgody rodziców  na pomiar temperatury ciała  dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

20. Jeżeli dziecko będzie manifestowało, przejawiało niepokojące objawy choroby, będzie   

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice /opiekunowie w celu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola. 

21. Dzieci będą miały możliwość przebywania na świeżym powietrzu w ogrodzie 

przedszkolnym lub innym miejscu rekreacyjnym ( boisko)  przy zachowaniu  możliwie 

maksymalnej odległości. Będzie stosowana zmianowość grup. 

22. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. 

23. Nie będą organizowane  wycieczki poza teren przedszkola np. do lasu, parku itp. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

 

1. W  przedszkolu przy  wejściach znajduje się płyn dezynfekujący wraz                          

z informacją    o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe.   

2. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek dezynfekować dłonie przy wejściu lub założyć 

rękawiczki ochronne oraz zakryć nos i usta. 

3. Nauczyciele, pracownicy obsługi  zobligowani są do regularnego mycia rąk wodą 

i mydłem oraz dopilnowania  aby robiły to dzieci szczególnie po przyjściu do 

przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego 

powietrza.  

4. Pracownicy obsługowi w codziennych pracach porządkowych zobowiązani są do 

szczególnego dbania   o utrzymywanie    w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy krzeseł, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach przed i po spożywaniu posiłków, klawiatur, 

włączników. Przeprowadzając dezynfekcję należy  ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ściśle przestrzegać 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów 

tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

 



5. Wszyscy Pracownicy wyposażeni będą w  indywidualne środki ochrony osobistej 

tj. maseczki, jednorazowe rękawiczki, fartuchy z długim rękawem( do użycia w razie 

konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka- adekwatnie do 

aktualnej sytuacji). 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przedszkola widnieją plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.  

7. W przedszkolu zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet. 

 

III. Gastronomia 

1. W przedszkolu  przy organizacji żywienia, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników (środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów). Szczególną uwagę zwracać się 

będzie  na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

2. Posiłki dzieci spożywać będą w swoich salach oraz w stołówce szkolnej. 

3. Wielorazowe naczynia i sztućce będą  myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,                        

w temperaturze minimum 600 C. 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola. 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów chorobowych będzie on niezwłocznie odsunięty go od pracy i odizolowany 

w odrębnym pomieszczeniu. 

 

  



V. Postępowanie na wypadek zakażenia korona wirusem lub zachorowania na 

COVID-19 

1. Pracownicy przedszkola będą systematycznie instruowani, że w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować że mogą być zakażeni korona wirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie korona wirusem będzie on niezwłocznie odsunięty 

od pracy. Będzie wstrzymane przyjmowanie  dzieci, zostanie powiadomiona 

miejscowa stacja sanitarno – epidemiologiczna oraz ścisłe stosowanie się do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. Obszar w którym poruszał się i przebywał  pracownik będzie  poddany gruntownemu 

sprzątaniu zgodnie z procedurami wewnętrznymi oraz zdezynfekowane powierzchnie 

dotykowe( klamki, poręcze, uchwyty itp.). Będą  stosowane zalecenia państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

4. W przedszkolu  umieszczono numery telefonów do: organu prowadzącego , Kuratora 

Oświaty,  stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.  

5. W przypadku podejrzenia o zakażenie pracownika zostanie ustalona lista osób 

przebywających w tym samym czasie w części/ częściach przedszkola, w których 

przebywała ta osoba, z zastosowaniem się do wytycznych GIS odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


