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Procedura organizacji żywienia dzieci i korzystania przez pracowników                                              

ze środków ochrony osobistej w Samorządowym Przedszkolu nr 71  

„Pod Kasztanami”, podczas epidemii COVID – 19 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) 

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 

poz. 1570) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133) 

-Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego  oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, 

wydane na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) 

 

Cele procedury: 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny                         

w trakcie pandemii COVID-19 na terenie Samorządowego Przedszkola nr 71 w Krakowie (P71). 

 

Kogo dotyczy procedura (zakres procedury). 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników P71  świadczących pracę na terenie placówki w trakcie 

trwania pandemii  COVID-19. 

 

Zakres procedury: 

Dokument reguluje zasady postępowania podczas organizacji żywienia dzieci w przedszkolu oraz korzystania przez 

pracowników ze środków ochrony osobistej. 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są pracownicy przedszkola. 

1. Organ prowadzący przedszkole i Dyrektor zapewnia sprzęt i środki higieniczne potrzebne do bezpiecznego 

funkcjonowania przedszkola.  

2. Dyrektor przedszkola wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym 

trybie – tj. na terenie zakładu pracy. 

3. Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu pracy. 

4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za 

przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę 

powierzonych im sprzętów i narzędzi 

5. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z grafikiem 

przygotowanym i zaakceptowanym przez dyrektora przedszkola.  

6. Grafik ogłaszany jest raz w tygodniu w każdy piątek na kolejny tydzień pracy, podpisany przez 

pracowników. 

7. Dyrektor monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do 

spożywania posiłków.  

8. Pracownicy obsługi przestrzegają zasady dezynfekcji sprzętów. 

a) Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi GIS. 
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b) Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem przedszkola. 

9. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie 

alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w przedszkolu 

10. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych dostępne są w widocznym miejscu, plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.  

11. Personel przedszkola jest zobowiązany do regularnego mycia rąk wodą i mydłem zgodnie z zasadami 

mycia rąk.   

12. Przedszkole jest wyposażone w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji rąk umieszczony 

w widocznym miejscu przy wejściu do budynku; którego obligatoryjnie muszą używać wszystkie osoby 

dorosłe wchodzące do budynku.  

13. Dyrektor zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej (zgodnie ze stanowiskiem 

pracy): jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim 

rękawem, gogle. 

14. Do pracy przychodzą osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów/oznak chorobowych.  

15. W pracę z dziećmi powinny być zaangażowane osoby poniżej 60 lat, bez żadnych problemów zdrowotnych.  

16. Personel przedszkola zobowiązany jest do utrzymywania dystansu społecznego na terenie całej placówki 

wynoszącego 1,5 metra.  

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

(Procedura dla personelu kuchni). 

 

Spożywanie posiłków: 

1. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki.  

2. Przygotowanie posiłków odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

3. Do spożywania posiłków przez dzieci, wyznaczona jest sala (jadalnia) na parterze z dostępem do windy 

kuchennej. 

4. Spożywanie posiłków odbywa się w małych grupach oraz w systemie zmianowym.  

5. Stoliki i krzesełka dezynfekuje się po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.  

6. W trakcie przeprowadzania dezynfekcji przestrzegane są ściśle zalecenia producenta znajdujące się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji.  

7. Po każdej dezynfekcji pomieszczeń i znajdujących się w nich przedmiotów, pomieszczenia są 

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

8. Przy organizacji żywienia (jadalnia, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. W miarę 

możliwości zapewnić odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, 

płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.  

9. Szczególnie należy zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców. Wielorazowe 

naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu i wyparzyć  w temperaturze min. 60 O C.  

 

Przepisy końcowe 

1) Procedury bezpieczeństwa, zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.05.2020r. 

obowiązują w  Samorządowy Przedszkolu Nr 71 w Krakowie od momentu ich zatwierdzenia do 

czasu ich odwołania.  

2) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania. 

 

Procedury mogą ulec aktualizacji na wniosek Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

Samorządowego Przedszkola Nr 71 w Krakowie w sytuacji zmian aktów prawnych. 

 


