
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa 

w związku z umożliwieniem zajęć opiekuńczych 

w czasie pandemii COVID-19                                 

w Przedszkolu Samorządowym „Kujawiaczek”  

w Piotrkowie Kujawskim 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

• art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148 ze zm.), 

• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego, 

• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 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) 

 

 



§ 1 

Cel i przedmiot procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w związku  

z umożliwieniem zajęć opiekuńczych w czasie pandemii. 

2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania w czasie organizacji zajęć 

opiekuńczych w placówce oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej. 

 

§ 2 

Zasady profilaktyki 

Dyrektor wprowadza:  

1. Zakaz przynoszenia zabawek;  

2. Rezygnacje z mycia zębów przez dzieci w placówce; 

3. Ogranicza przebywanie osób trzecich w placówce; 

4. Zachowanie dodatkowych środków ostrożności i ograniczeń bezpośredniego kontaktu                         

z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami produktów; 

5. Przy wejściu do budynku bezwzględnie umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk  

i zobligowanie wszystkich dorosłych do korzystania z niego;  

6. Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice; 

7. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone w miejscach niedostępnych  

dla dzieci; 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczenie plakatów z zasadami 

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

instrukcje;  

9. Zakaz samodzielnego korzystania przez dzieci z dystrybutorów wody, dzieciom wodę 

podaje opiekun; 

10. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup, tak aby nie kontaktowały  

się ze sobą wzajemnie; 

11. Codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw, 

12. Monitorowanie codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, materacy, leżaczków, 

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

przygotowywania posiłków; 

13. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko umyć  

i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną); 

14. Wyznacza pomieszczenie, wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn 

dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych; 

15. Ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (aktualne numery telefonów); 



16. Zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego 

pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – 

środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia  

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce 

 z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60
0
C lub je wyparzać; 

17. Zakaz organizowania wyjść poza teren placówki; 

18. Nakaz usunięcia z sal przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie 

dezynfekować; 

19. Obowiązek zapoznania i stosowania do procedury. 

 

Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci 

nie zostanie wpuszczone do instytucji, rodzic ma obowiązek  zabrania dziecka do domu  

i skontaktowania się z lekarzem! 

 

Rodzic/ opiekun: 

1. Przestrzega procedur i harmonogramów obowiązujących w placówce; 

2. Przyprowadza dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych;  

3. Przekazuje nauczycielowi/opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które 

 są istotne; 

4. Stosuje się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka 

 do instytucji; 

5. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierzy dziecku temperaturę. 

6. Nie posyła do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

 lub w izolacji;  

7. Nie wchodzi na teren placówki, przekazuje dziecko pod opiekę przy drzwiach 

wejściowych wyznaczonemu pracownikowi; 

8. Wyjaśnia dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów; 

9. Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla,  

że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem  

i nie podawać ręki na przywitanie. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania 

twarzy podczas kichania czy kasłania;  

10. Zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa                          

i ust podczas drogi do i z placówki; 

11. Ma obowiązek codziennie zmieniać odzież dziecku; 

12. Bierze odpowiedzialność za decyzję przyprowadzenia dziecka do przedszkola  

na zajęcia opiekuńcze w czasie pandemii. 

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, następnie wszyscy zatrudnieni. 

 



Zasady przyprowadzania dzieci 

1. Codzienne weryfikowanie zdrowia dziecka-podpisanie deklaracji przez 

rodzica/opiekuna o aktualnym stanie zdrowia dziecka (dziecko nie miało gorączki  

w nocy, nie kaszle, nie ma kataru, nie miało kontaktu z osobą chorą ani przebywającą 

na kwarantannie). 

2. Jeśli pracownicy przedszkola będą mieli podejrzenie, że dziecko jest chore i może 

zarażać dzieci, nie zostanie przyjęte. 

3. Osoba przyprowadzająca dziecko nie może wykazywać żadnych objawów 

jakiejkolwiek infekcji dróg oddechowych. 

4. Konieczność posiadania maseczki na twarzy i rękawiczek przez opiekunów 

przyprowadzających i odprowadzających dziecka z przedszkola, (dzieci do 4 roku 

życia nie muszą nosić maseczki). 

5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 7.30-8.00. 

6. Dyżurujący pracownik przedszkola w godzinach przyprowadzania dzieci  

do przedszkola tj. 7.30-8.00, odbiera dziecko od rodzica, który nie wchodzi na teren 

placówki. Rodzic zabiera maseczkę i rękawiczki dziecka. Dyrektor, nauczyciel  

lub opiekun ma prawo odmówić przyjęcie dziecka do placówki gdy wykazuje ono 

objawy chorobowe np. katar, kaszel, temperatura powyżej 37,5° C. 

Zasady pobytu dziecka 

1. Dziecko przez cały dzień przebywa w wyznaczonej i stałej jednej sali. 

2. W sali będzie określona liczba zgodnie z wytycznymi (12 dzieci). 

3. Systematyczne wietrzenie sal (raz na godzinę). 

4. Grupy nie będą stykać się z sobą. 

5. Dwa razy dziennie mierzenie temperatury dzieciom i pracownikom.  

6. Zakaz przemieszczania się dzieci i pracowników między salami w ciągu całego dnia. 

7. Zakaz przynoszenia czegokolwiek przez dziecko z domu (zabawek, chusteczek itp.). 

8. Zakaz wynoszenia czegokolwiek przez dziecko z przedszkola (kolorowanek, kart 

pracy, klocków itp.) 

9. Opiekunowie i nauczyciele zobowiązani są przestrzegać wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. 

10. Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęt, którego nie można skutecznie 

dezynfekować, a sprzęt znajdujący się w sali będzie systematycznie dezynfekowany. 

11. Dezynfekcja pomieszczeń oraz najbliższego otoczenia dzieci zgodnie z procedurą. 

12. Indywidualne korzystanie z toalety przez 1 dziecko pod nadzorem opiekuna, który po 

każdej czynności higienicznej dziecka w toalecie dezynfekuje to miejsce (toaleta, 

klamki, umywalka, kran etc.). 

13. Regularne mycie rąk wodą z mydłem przez dzieci i opiekunów. 

14. Przestrzeganie zasad higieny przy spożywaniu posiłków, określenie maksymalnej 

liczby dzieci (2) przy jednym stoliku. 

15. Przebywanie z dziećmi na świeżym powietrzu tylko w ogrodzie przedszkolnym. 



16.  Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu przed 

każdorazowym wejściem i zejściem dzieci z placu zabaw. 

17. Wprowadza się zakaz korzystania z piaskownic. 

Zasady odbioru dziecka 

1. Odbieranie dzieci od godziny 13.30. 

2. Dzieci odbieramy w tych samych wyznaczonych wejściach. Rodzice nie wchodzą do 

przedszkola. Wyznaczony pracownik ubiera dziecko i oddaje rodzicowi-opiekunowi, 

który czeka na zewnątrz. W razie kolejki przed wejściem należy zachować należytą 

odległość. 

3. Osoba odbierająca dziecko nie może wykazywać żadnych objawów jakiejkolwiek 

infekcji dróg oddechowych. 

4. Dziecko z przedszkola odbiera tylko rodzic/opiekun prawny lub pełnoletnie osoby 

upoważnione przez nich do odbioru dzieci. 

5. Konieczność posiadania maseczki na twarzy i rękawiczek przez rodziców/opiekunów 

odbierających dziecko z przedszkola. 

Zasady postępowania w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia 

 u dziecka. 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem nauczyciel niezwłocznie odsuwa go od pozostałej grupy dzieci 

 i kieruje z wyznaczoną dorosłą osobą – pracownikiem obsługi do wyznaczonego 

miejsca izolacji  (sala nr.2). 

2. Osoba przebywająca z dzieckiem w miejscu odizolowania zakłada mu maseczkę. 

Dorosły towarzyszący dziecku zakłada kombinezon ochronny, przyłbicę, maseczkę 

ochronną, rękawiczki, w miarę możliwości unika kontaktu  bezpośredniego 

 z dzieckiem zachowując bezpieczną odległość. 

3.  Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców wychowanka o zaistniałej sytuacji i prosi 

o jak najszybszy odbiór dziecka. 

4. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor przedszkola zawiadamia organ 

prowadzący, kuratorium oświaty, stację sanitarno-epidemiologiczną oraz rodziców 

pozostałych wychowanków.  

5. Obszar w którym  przebywało dziecko, poddaje się  gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji. 

6. Dyrektor ustala i przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach  Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim, w których 

przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i poleca stosowanie się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym. 

 

 

 

 



Zasady postępowania w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia  

u pracownika. 

 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć  

go od pracy i skierować do wyznaczonego miejsca izolacji (sala nr.2). Jeżeli jest taka 

potrzeba kieruje innego pracownika do izolatorium po uprzednim ubraniu  

w środki ochrony osobistej. 

2.  Dyrektor powiadamia najbliższą rodzinę pracownika oraz właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

3. Obszar w którym  poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji. 

4. Dyrektor ustala i przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  

i poleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

 

 

 

 


