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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19 W  PRZEDSZKOLU  MIEJSKIM  W  STRONIU SL. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie 

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola Miejskiego w Stroniu 

Śl. oraz rodziców  i dzieci uczęszczających do placówki. 

2. Celem procedur jest: 

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19; 

b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką               

nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą wyeliminować ryzyka 

związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka                   

do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1. 

§ 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące 

w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków                   

do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie  wytycznych GIS. 

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje  

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. 

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika. 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne                             

do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

§ 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.                          

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
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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, 567 i 1337). 

2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji pod kątem podejrzenia 

zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.                        

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, by uzyskać teleporadę medyczną. 

4. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą i wychodzą tylko 

przez wejście główne. Należy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/ i w 

trakcie pracy często myć i odkażać ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

7. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 

8. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg. ustalonego przez dyrektora  

harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury  (na zmianę) 2-3 nauczycielki        

( oraz nauczycielki prowadzące  zajęcia języka angielskiego czy religii). 

1) Pełniący dyżur w placówce: 

a) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały 

wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć                     

w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,                 

bez lęku. 

b) Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk. 

c) Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły 

ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie                          

ze świeżego powietrza. 

d) Przy sprzyjającej pogodzie wychodzą z dziećmi na świeże powietrze – plac zabaw, 

przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Dopuszcza się możliwość wyjść 

poza teren przedszkola, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.  

e) Wietrzą salę co najmniej, raz na godzinę. 

9. Personel obsługowy: 

a) Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

b) Dbają o dezynfekcję używanych w ciągu dnia zabawek, przyborów sportowych. 

c) Wietrzą pozostałe pomieszczenia przedszkolne, co najmniej raz na godzinę. 
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d) Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania  w czystości ciągów komunikacyjnych. 

e) Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, klawiaturę 

komputerów, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów               

do spożywania posiłków. 

f) Dodatkowo dyżurują podczas odbierania dzieci przez rodziców.                       

10. Pracownicy kuchni oraz intendentka: 

a) Przestrzegają  warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania zbiorowego żywienia. 

b) Wykonując zadania,  stosują środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do 

czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

c) Oprócz fartuchów, stosują rękawiczki. 

d) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

e) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. 

f) Nakrywają stoliki do posiłków w salach poszczególnych grup, w czasie, gdy dzieci są 

w łazience i myją ręce przed posiłkiem ( wg ustalonego harmonogramu) .  ( Czynności 

porządkowe i dezynfekcję po posiłkach przeprowadza woźna). 

g) Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko 

intendentka. 

h) Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. 

§ 4 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego 

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują 

omówione w § 1 stosowne OŚWIADCZENIE . 

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka,              

które są istotne. 

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie                

lub w izolacji. 

4. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola do godziny 8.00. 

5. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów 

chorobowych. Dziecko z katarem zostanie również odesłane do domu – będzie to 
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przestrzegane rygorystycznie. 

6. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów, w tym napojów. Przynoszenie tych rzeczy jest zabronione. 

7. Bezwzględnie przy każdym koniecznym wejściu do placówki odkażają ręce płynem do 

dezynfekcji  oraz zakrywają usta i nos. 

12. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola. Ograniczają do niezbędnego 

minimum osobisty kontakt z pracownikami przedszkola. Kontakt z przedszkolem 

telefoniczny, e-mailowy. 

§ 5 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. Dziecko, które manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe: 

a) zostaje bezzwłocznie odprowadzone do tzw. izolatorium, pomieszczeniu tym dziecko 

będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych 

b) Nauczyciel  zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

c) Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, którzy po 

poinformowaniu powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola                                 

i skontaktować się z lekarzem rodzinnym. 

d) Dyrektor w razie złego stanu dziecka i braku odpowiedzi ze strony rodzica/prawnego 

opiekuna dzwoni na 999 lub 112. 

2. Pracownik będący na stanowisku pracy, u którego wystąpiły niepokojące objawy infekcji 

dróg oddechowych , powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

a) Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: 

izolatorium.  

b) obszar, w którym poruszał się i  przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu   sprzątaniu oraz dezynfekcji. 

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola 

wprowadzone zostaną zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020r. 

2. Procedury obowiązują do odwołania. 

 


