
   Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 47/2019/2020  
  Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2  
  w Warszawie z dnia 14 maja 2020 r. 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID – 19  

W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 345 

W ZSP NR 2 

 

CEL PROCEDURY 

Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu funkcjonowania placówki w związku 

z pandemią COVID – 19. 

 

ZAKRES 

Procedura obejmuje wszystkie dzieci i ich rodziców/opiekunów, nauczycieli oraz 

pracowników niepedagogicznych Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2. 

Procedura wdrażana jest w związku z zaistniałą sytuacją w Polsce i na świecie dotyczącą 

pandemii COVID – 19 zgodnie z  Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 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) 

 

I 

WYTYCZNE OGÓLNE 
1. Pierwszeństwo do skorzystania z opieki przedszkola mają dzieci pracowników systemu 

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, a następnie tych rodziców którzy w związku z pełnieniem 

obowiązku pracy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. 

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

3. Liczebność grup zostaje zmniejszona do 10 dzieci w każdej z grup.  

4. Z chwilą pierwszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzic zobowiązany jest 

do przedłożenia oświadczenia - zał. 1 (można pobrać ze strony internetowej przedszkola, 



właściwie wypełnić i podpisać, a następnie ich skan wysłać faksem lub drogą mailową na 

adres przedszkola lub wypełnić je na miejscu). 

5. Dzieci przebywają w stałych grupach. 

6. Z sali będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować - 

np. pluszowe zabawki, dywany, chodniki. 

7. Klocki i inne zabawki oraz powierzchnie płaskie, typu stoły, będą dezynfekowane 

min. 2 razy dziennie. 

8. Sale będą systematycznie wietrzone, także w trakcie obecności w niej dzieci. 

9. Osoba korzystająca z telefonu jest zobowiązana po zakończeniu rozmowy  

do zdezynfekowania słuchawki. 

10. Ubrania wierzchnie dzieci będą wieszane w odstępach uniemożliwiających 

ich zetknięcie. Ubrania na przebranie dla dzieci, będą znajdowały się w łazience, 

zapakowane w oddzielne strunowe torebki. 

11. Osoba/y wykazujące objawy chorobowe typu: kaszel, duszności, podwyższona 

temperatura, będą przebywać w wyznaczonym do tego miejscu. 

12. Przy dostawach towaru, dostawca/ kurier nie wchodzi na teren placówki, pozostawia 

towar na progu zaplecza po uprzednim poinformowaniu np. dzwonkiem o dostarczeniu 

towaru. 

13. Jeśli jest konieczność wejścia osoby trzeciej na teren przedszkola, obowiązują 

ją wszystkie zalecenia sanitarne – zakrywanie ust i nosa, rękawiczki oraz dezynfekcja rąk. 

 

II 

RODZICE 
1. Pamiętają o obserwacji dziecka i pomiarze temperatury. W przypadku podwyższonej 

temperatury (powyżej 37,5 C) i innych objawów chorobowych, pozostawiają dziecko 
w domu i korzystają z teleporady medycznej. 

2. Do Przedszkola nie mogą przychodzić dzieci, jeżeli w domu ktoś ma obowiązkową 
kwarantannę lub izolację - wtedy wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3. Rodzice mają obowiązek poinformowania dyrektora Przedszkola o wynikach testów 

wykonanych w kierunku wykrycia COVID-19. 

4. Przyprowadzając dziecko do przedszkola lub chcąc je odebrać rodzice używają wyłącznie 

dzwonka (kody wejściowe nie będą aktywne) i czekają na pracownika przedszkola przy 

drzwiach. 

5. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka w zajęciach przedszkolnych do godz. 8.30. 

6. Na ile jest to możliwe, rodzice wyjaśniają dziecku zasady higieny osobistej - zwracając 

uwagę, aby dziecko często i regularnie myło ręce, szczególnie przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Rodzice informują 

dziecko, dlaczego takie zasady zostały wprowadzone w placówce. Przekazują komunikat 

w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dziecku poczucie bezpieczeństwa                            

i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku. To samo obowiązuje nauczycieli 

pracujących z dziećmi. 

 



III 
ORGANIZACJA OPIEKI 

1. Ze względu na sytuację epidemiczną i wytyczne GIS, ulega zmianie organizacja pracy 

poszczególnych grup. 

2. Rodzice nie wchodzą na teren Przedszkola ani ogrodu. 

3. Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko do/z Przedszkola oczekują w kolejce 

przed placówką zachowując bezpieczny odstęp 2 m. Rodzice oraz dzieci powyżej 4 roku 

życia oczekujący przed przedszkolem mają obowiązek zakrywania ust i nosa. 

4. Tylko zdrowy rodzic/opiekun może przyprowadzić/odebrać dziecko do/z Przedszkola. 

5. Przyprowadzone dziecko prosimy przekazać upoważnionemu pracownikowi przedszkola 

przy wejściu.  

6. Prosimy pożegnać się z dzieckiem jak najszybciej, aby skrócić czas kontaktu rodzica 

lub opiekuna dziecka do niezbędnego minimum. 

7. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna dokonuje pomiaru temperatury. Jeśli 

są wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, pracownik, biorąc pod uwagę 

bezpieczeństwo innych dzieci oraz pracowników przedszkola, ma prawo odmówić 

przyjęcia dziecka do przedszkola.  

8. Dziecko odprowadzone zostaje do swojej sali, w której pozostaje do momentu odbioru 

go przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
9.  W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać 

dziecko z przedszkola.  

10. Rodzic zobowiązuje się do dostarczenia zaświadczenia (lub innego dokumentu) jeśli 

u dziecka stwierdzono alergię. 

11. Dziecko nie wnosi na teren przedszkola żadnych przedmiotów przyniesionych z domu,  

np. zabawek, pluszaków, książeczek, klocków LEGO itp. 

12. Ważne sprawy dotyczące dziecka pracownik przedszkola będzie przekazywał 

bezpośrednio przy odbiorze dziecka z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

Z nauczycielami pozostaje kontakt w formie mailowej (adresy dostępne są na stronie 

przedszkola).  

IV 

ZASADY KORZYSTANIA Z OGRODU 
1. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola 

placu zabaw.  

2. Sprzęt powinien być codziennie dezynfekowany przed wyjściem dzieci do ogrodu. 

3. Jeśli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu, należy go oznaczyć taśmą  

i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem. 

4. Piaskownice pozostaną zamknięte do odwołania. 

5. W ogrodzie przebywać mogą max. 4 grupy przedszkolne – każda grupa ma wyznaczone 

miejsce na placu zabaw. 

6. Po powrocie do przedszkola dzieci bezwzględnie myją ręce.  

7. Gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, odbierający rodzic/opiekun czeka 

w miejscu wyznaczonym (przed furtką) na dziecko. 



V 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW 

CHOROBOWYCH 
W przypadku stwierdzenia u wychowanka lub pracownika przedszkola objawów lub jednego  

z objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy: 

1. Odizolować osobę w wyznaczonym do tego miejscu. 

2. Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższy 

oddział zakaźny. 

3. Zamknąć budynek, nikogo nie wpuszczać ani nie wypuszczać, chyba że takie będą 

wytyczne Stacji Sanitarno–epidemiologicznej. 

4. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracownika Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. 

5. Należy powiadomić rodziców lub rodzinę osoby wykazującej objawy chorobowe. 

6. Należy powiadomić organ prowadzący. 

7. W przypadku zamknięcia placówki lub kwarantanny należy powiadomić Kuratorium 

Oświaty. 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 zastrzega sobie możliwość wprowadzania 

zmian w zależności od sytuacji epidemicznej kraju. 

 

VI 

WAŻNE TELEFONY 
1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  - tel. 22-310-79-00 

2. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – centrala 22 620 90 01(06) 

3. Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – 22 536 13 00 

4. Całodobowa infolinia NFZ – tel. 800 190 590 

5. Centrum Zarządzania Kryzysowego – 22 443 01 12 

6. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy 

powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. 

Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa  

telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem 

oraz  

505-342-009; 698-107-933; 884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-

135-225 

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego: 502 171 171 

lub 

w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 



lub  

zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym 

Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 

w Warszawie tel. 22 508 20 20 

Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61 

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590 

 


