
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 w oddziałach przedszkolnych obowiązująca od 1 września 

2020 roku 

 

§ 1 

Organizacja zajęć w szkole i placówce 

 Do oddziałów przedszkolnych może uczęszczać dziecko bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych lub w izolacji. 

 Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbieraneprzez 
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 
publicznej.  

 Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia 
dzieci. 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci doprowadzają dziecko na teren 
szkoły w wyznaczone miejsce wchodzenia dziecka do budynku.   

 Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak 
i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

 Rodzice/opiekunowie grupy 0b przyprowadzają dzieci od godz. 7.30 do 
7.40 i czekają z dzieckiem przed wejściem bocznym- obok boksu na 
rowery 

 Rodzice/opiekunowie grupy 0a przyprowadzają dzieci od godz. 7.40 do 
7.50 i czekają z dzieckiem przed wejściem bocznym- obok boksu na 
rowery 

 Osoby odbierające dzieci czekają przy wejściu bocznym. 
 Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum  
 Do szkoły rodzice wchodzą tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach 

zachowując zasady: 
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi i pracowników 

szkoły min. 1,5 m, 
c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować 



środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

 W celu zapewnienia skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka w czasie 
jego pobytu w oddziale przedszkolnymrodzice zobowiązani są do podania 
numeru telefonu prywatnego i do pracy, odbierania telefonów ze szkoły 
lub podanie numeru telefonu osoby pełnoletniej, która będzie mogła w ciągu 
1 godziny od zgłoszenia odebrać dziecko. 

 Rodzice zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury 
termometrem  bezdotykowym u dziecka. Termometr będzie poddawany 
systematycznej dezynfekcji. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać 
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 
dziecko   zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, a jego 
rodzice/opiekunowie niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania 
go ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 Grupy przedszkolne nie powinny mieć ze sobą kontaktu (różne godziny 
przyjmowania grup do przedszkola, rożne godziny zabawy na dworze) 

 Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, do grupy 
przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie; 

 Pracownicy oddziałów przedszkolnych  zachowują dystans społeczny 
między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

 Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 
wymaganej odległości od osób trzecich –na terenie szkoły.  

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie po 
przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 
powrocie z zajęć na świeżym powietrzu), ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu 
rąk i dają przykład.  

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte lub będzie uniemożliwiony 
do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 
wykorzystywane podczas zajęć będą na bieżąco dezynfekowane. 

 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. 

 Należy zapewnić codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku, 
jeśli był używany. 



 Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę, 
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić, 
niepotrzebnych zabawek oraz innych przedmiotów.  

 Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku lub w szafce.  Nie wymieniają się przyborami i 
zabawkami między sobą. 

 Pomieszczenia, w których przebywały dzieci, po opuszczeniu przez nich sali, 
każdorazowo należy wietrzyć i dezynfekować. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z 
dziećmi oraz nauczycielami, a w razie potrzeby zobowiązani są do 
zakładania maseczek. 

 Dzieci dojeżdżające do przedszkola autobusem zobowiązani są do 
zakładania maseczek. 

 

§ 2 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 
zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

 Pracownicy szkoły zobowiązani są dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, 
w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły w wyjątkowych przypadkach 
dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta 
i nos.  

 Zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy z nauczycielami. 
 Codziennie odbywał się będzie monitoring codziennych prac porządkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z 
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 
dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji. 

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym 
ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 Maseczki i rękawice jednorazowe należy wyrzucać do wyznaczonego 
pojemnika 
 

  



§ 3 

Stołówka 

 Przy organizacji wydawania posiłków w przedszkolu powinna być 
zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, 
a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Należy 
zadbać o utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, 
naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

 Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce zapewniając prawidłowe 
warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. 
Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków przy podziale na grupy. 
Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem 
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  
 

 


