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Procedura bezpieczeństwa  
obowiązująca w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Pruszkowie  

w okresie stanu epidemii Covid – 19 
 

Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych 
warunków przebywania na terenie placówki. 
 
 

1. W czasie trwania epidemii przedszkole jest czynne w godz. 6:30 – 17:00. 
2. Grupa dzieci wraz z opiekunami będzie przebywad w wyznaczonej stałej sali. 
3. Do danej grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami 

opiekunowie (nauczyciele, pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa). 
4. Organizacja pracy przedszkola, w miarę możliwości, uniemożliwia stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 
5. W sali, w której przebywają dzieci, nie może byd zabawek, przedmiotów, sprzętów, 

których nie można skutecznie dezynfekowad, a pozostałe w salach przedmioty należy 
poddawad systematycznej dezynfekcji. 

6. Do przedszkola mogą uczęszczad tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, 
które nie miały styczności z osobą zakażoną lub przebywająca na kwarantannie. 

7. W przypadku, gdy podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy 
podejrzane objawy chorobowe u dziecka, dziecko zostanie odizolowane od reszty 
dzieci w osobnym pomieszczeniu (izolatka), a rodzice są zobowiązani  
do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. W izolatce dziecko pozostaje pod 
opieką wyznaczonego pracownika do momentu odebrania go przez rodzica. 

8. W przypadku podejrzenia o zakażenie dziecka lub członka rodziny koronawirusem, 
rodzic jest zobowiązany do poinformowania dyrektora przedszkola o zaistniałej   
sytuacji. Dyrektor w porozumieniu  z powiatowym inspektorem sanitarnym 
podejmują dalsze kroki profilaktyczne.  

9. Każda utworzona grupa pracuje zgodnie z przyjętym harmonogramem.  
10. Ze względów organizacyjnych istnieje koniecznośd przebywania dzieci w grupach 

łączonych w godzinach 6.30-7.00 i 16.30-17.00 (dzieci z grup I i II oraz dzieci z grup 
III,IV,V). 

11. Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.15.  
12. W godzinach pracy przedszkola przebywanie Osów trzecich będzie ograniczone  

do minimum. Przybycie do placówki należy sygnalizowad ogólnym dzwonkiem  
przy wejściu. Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod nr 22 758 68 53. 

13. Dzieci powinny byd przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby 
zdrowe. 

14. Przy wejściu do przedszkola znajdowad się będzie płyn do dezynfekcji rąk – każdy 
rodzic/opiekun wchodzący do przedszkola jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.  

15. Podczas  przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic/opiekun musi byd 
zabezpieczony we własne środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa). 

16. Do budynku przedszkola wchodzimy tylko wejściem głównym. 
17. Do placówki może wejśd tylko rodzic/opiekun prawny z dzieckiem  bez osób 

towarzyszących.  
18. Wchodząc do szatni należy pamiętad o zachowaniu bezpiecznego odstępu od innych 

osób - 1,5m. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy oczekiwad na wejście do przedszkola 
na zewnątrz budynku (również przy zachowaniu dystansu).  
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19. Dyrektor przedszkola,  za zgodą rodziców,  wprowadza obowiązek mierzenia  
temperatury wszystkim przychodzącym dzieciom i opiekunom. Pomiaru dokonuje 
wyznaczony przez dyrektora pracownik termometrem bezdotykowym.  

20. Pomiar temperatury dziecka może byd dokonany również podczas pobytu dziecka  
w przedszkolu, a w szczególności w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
niepokojących objawów chorobowych w trakcie trwania opieki. 

21. W godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w szatni będzie pełnił 
dyżur wyznaczony pracownik przedszkola. 

22. W obecnej sytuacji  epidemicznej pobyt rodziców w przedszkolu powinien ograniczad 
się do niezbędnego minimum. Rodzice nie wchodzą do sal i  innych pomieszczeo 
przedszkola.  

23. Jeżeli zmierzona temperatura ciała dziecka przekracza 37,5 o C lub dziecko wykazuje 
widoczne objawy chorobowe, placówka ma prawo odmówid przyjęcia dziecka. 

24. Rodzic po przyprowadzeniu oraz przy odbieraniu dziecka rejestruje ten fakt  
w czytniku i niezwłocznie opuszcza placówkę.  

25. Dzieci nie dezynfekują rąk. Myją ręce wodą z mydłem po wejściu do sali 
przedszkolnej. 

26. Dzieci nie mogą przynosid do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 
27. Do przedszkola nie wprowadza się wózków, hulajnóg, rowerów i innych środków 

transportu.  
28. W przedszkolu w okresie pandemii nie używamy akcesoriów do mycia zębów. 
29.  Korzystanie z dystrybutora wody znajdującego się w holu będzie niedostępne  

dla dzieci i osób z zewnątrz.  
30. Dzieci mogą korzystad z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu 

przedszkolnego zgodnie z opracowanym harmonogramem. 
31. Dzieci przebywające na terenie placu zabaw mogą korzystad z wyznaczonych 

urządzeo, które będą systematycznie dezynfekowane.  
32. Dzieci spożywają posiłki w sali danej grupy. Każde dziecko ma wyznaczone miejsce 

przy stoliku. Po każdym posiłku stoły i krzesła są dezynfekowane, a naczynia myte  
i wyparzane w zmywarce. 

33. Sale są systematycznie wietrzone lub w razie możliwości pogodowej jest otwarte 
okno. 

34. W przedszkolu monitorowane jest wykonywanie codziennych prac porządkowych,  
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych 
oraz dezynfekcji wszelkich powierzchni dotykowych, toalet. 

35.  Urządzenia znajdujące się  na placu zabaw będą regularnie czyszczone z użyciem 
detergentu lub dezynfekowane. 

36. Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej. 
37. Nauczyciele są zobowiązani do dbania o to, aby dzieci regularnie myły ręce, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z terenu 
przedszkolnego.  

38. Wychowawcy grup ustalą z rodzicami sposoby wzajemnej komunikacji ograniczając 
do minimum pobyt rodziców w placówce. 
 

 

                                                           Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9 W Pruszkowie 
 


