
 
 

Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 

„Bajkowy Świat” w Czarnkowie w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 

 

 ORGANIZACJA  OPIEKI W PRZEDSZKOLU   

W pierwszej kolejności z pobytu w przedszkolu będą korzystały te dzieci, których 

Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają 

dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Rodzic podpisuje, oświadczenie, że posiada informacje  o czynnikach ryzyka COVID-19 

zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o 

odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola, jak i 

dowożeniem dziecka do niego". Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia 

Dyrektora nr 6/2020  

 grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Liczebność grup będzie 

równa lub mniejsza dwunastu osobom wliczając nauczycielkę i Panią z obsługi, nie 

mniejsza niż 4 m² na osobę, 

 do grupy ze względu na specyfikę pracy przedszkola w tygodniu będą 

przyporządkowane dwie nauczycielki, woźna i w razie potrzeby pomoc nauczycielki 

 nauczycielka i Pani woźna mają między sobą  zachować dystans społeczny wynoszący 

minimum 1,5 metra, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny 

podchodzić do osób tam przebywających, odbierających i wydających dzieci a także  

do dzieci, jak i dorosłych znajdujących się przed przedszkolem bliżej niż na dwa 

metry, 

 ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. W razie takiej konieczności 

zachowujemy dodatkowe środki ostrożności – wejście innym wejściem (bocznym ), 

maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk, osoba musi być zdrowa), 

 przy wejściu do przedszkola  umieszczono dozownik z  płynem do dezynfekcji rąk i 

każdy wchodzący do budynku przedszkola zobligowany jest do korzystania z niego,  

 rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry 

 rodzic/opiekun prawny wprowadza i odbiera dziecko wchodząc wejściem głównym. 

Dostępny jest dzwonek główny. 

 zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie dwoje dzieci i 

dwoje rodziców/opiekunów prawnych dlatego biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 

dzieci, rodziców i pracowników przedszkola dzieci będą przez rodzica/prawnego 



opiekuna wprowadzane do przedszkola wejściem głównym do tzw. wiatrołapu  (mogą 

tam znajdować się dwie osoby - dziecko i rodzic/ osoba upoważniona przez rodzica) i 

przy drugich drzwiach wejściowych przy tymże wejściu będą przekazywane pod 

opiekę pracownikowi przedszkola i w ten sam sposób będzie odbywał się odbiór - 

dziecko będzie ubrane przyprowadzane do drzwi wejściowych przez pracownika i 

przekazane osobie, która jest upoważniona do odbioru dziecka.  W przypadku gdy w 

wiatrołapie już przebywa rodzic z dzieckiem to inny rodzic, który znajduje się na 

zewnątrz zobligowany jest do oczekiwania na zewnątrz budynku na swoją kolej w 

odległości od innych dzieci i rodziców nie mniejszej niż 2 metry. Podczas wejścia do 

przedszkola konieczne jest posiadanie przez rodzica maseczki ochronnej i rękawiczek, 

musi zdezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuacje przekazać dziecko pracownikowi 

przedszkola w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w pierwszym 

korytarzu tzw. wiatrołapie, 

 dzieci do przedszkola są przyprowadzane przez osoby zdrowe, 

 dziecko musi być zdrowe bez objawów chorobowych, 

 rodzic musi wyrazić zgodę na pomiar temperatury dziecku, dziecko ma mierzoną 

temperaturę przez pracownika przedszkola, 

 dzieci, które skończyły 4 lata w drodze do przedszkola muszą posiadać maseczki, 

 dziecko powinno być poinstruowane przez rodzica o tym w jaki sposób ma 

zachowywać się w przedszkolu żeby nie narażać siebie i innych na zakażenie, 

 rodzic powinien wyjaśnić dziecku, jak będzie wyglądał jego dzień w przedszkolu i 

dlaczego Panie w przedszkolu są zabezpieczone przed zakażeniem, 

 jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno dziecka przyprowadzać do przedszkola,  

 rodzic musi mieć świadomość tego, że jest zobligowany do czujności tzn. musi być 

dostępny w razie konieczności kontaktu z nim,    

 w razie niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane od 

innych dzieci i będzie pod opieką pomocy nauczycielki lub woźnej 

 pracownicy są zaopatrzeni  w środki ochrony osobistej i mając na uwadze zdrowie 

swoje, dzieci i współpracowników powinni z nich korzystać -   rękawiczki, maseczki, 

przyłbice, ochronne fartuchy, 

 z sali usunięto przedmioty, które trudno zdezynfekować, 

 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ( łazienkach) wywieszone są plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do 

dezynfekcji rąk, 

 z dystrybutorów wody, dzieci mogą korzystać pod nadzorem nauczyciela lub Pani 

woźnej, 

 dzieci pod nadzorem nauczycielki i w wyznaczonych dla danej grupy godzinie mogą 

wychodzić na plac zabaw i wracać o wyznaczonej godzinie tak, aby nie doszło do 

spotkania z dziećmi z innej grupy, 

 organizacja pracy w przedszkolu uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych 

grup dzieci, 

 dzieci na placu zabaw mają możliwość w razie konieczności wytarcie rąk w mokre 

chusteczki  

 sprzęt na placu zabaw zostanie  zabezpieczony  przed używaniem, jeżeli nie będzie 

możliwości jego dezynfekcji po każdej grupie dzieci, która będzie z niego korzystać.  

Nauczycielki z obsługą są odpowiedzialne za dopilnowanie tego, żeby dzieci nie 

dotykały sprzętu, który jest zabezpieczony, 

 nauczycielka i pani woźna są odpowiedzialne za wietrzenie pomieszczenia co godzinę, 



 Panie woźne są zobowiązane do dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach ze szczególnym naciskiem na czas przed posiłkami, 

 Pamiętać należy o częstym myciu rąk przez dzieci (pod nadzorem osoby dorosłej) i 

pracowników. Dopilnowanie, żeby dzieci dokładnie myły ręce po pobycie w toalecie i 

po powrocie z podwórka, 

 dzieci mają zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek oraz innych przedmiotów, 

 dzieci po skończeniu zabawy daną zabawką odkładają ją do pojemnika z 

przedmiotami, które będą dezynfekowane kilkanaście razy dziennie w zależności od 

potrzeby, 

 nie czyścimy zębów w przedszkolu, 

 nie tulimy się z dziećmi, mówimy o konieczności trzymania dystansu i tłumaczymy 

dlaczego,  

 wyznaczono i przygotowano pomieszczenie w którym będzie odizolowane dziecko w 

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie znajduje się w 

piwnicy w sali gdzie odbywały się dotychczas zajęcia z pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. Została ona wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący, 

 

 HIGIENA,  CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ,  POWIERZCHNI I 

INNYCH PRZEDMIOTÓW  

 przy wejściu do przedszkola  umieszczono dozownik z  płynem do dezynfekcji rąk i 

każdy wchodzący do budynku przedszkola zobligowany jest do korzystania z niego, 

 podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez rodzica maseczki 

ochronnej i rękawiczek, musi zdezynfekować ręce, 

 częste mycie rąk przez dzieci (pod nadzorem osoby dorosłej) i pracowników, 

dopilnowanie, żeby dzieci dokładnie myły ręce po pobycie w toalecie, przed 

spożywaniem posiłku i po powrocie ze świeżego powietrza, 

 Panie woźne są zobowiązane do dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach ze szczególnym naciskiem na czas przed posiłkami, 

 przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środków do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji, 

 pracownicy są zaopatrzeni  w środki ochrony osobistej -  w rękawiczki, maseczki, 

przyłbice, ochronne fartuchy, 

 w pomieszczeniach sanitarno  – higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

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

instrukcje, 

 toalety są na bieżąco dezynfekowane, 

 

 

 

 

                                                                



  ORGANIZACJA ŻYWIENIA I BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA 

 z dystrybutorów wody, dzieci mogą korzystać pod nadzorem opiekuna,  

 pracownicy kuchni obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się 

do funkcjonowania żywienia zbiorowego, znają zasady szczególnej ostrożności np. 

korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, 

wiedzą, że mają pracować w maseczkach, rękawiczkach, a odległość miedzy nimi 

powinna wynosić ok 2 m, 

 zorganizowano bezpieczne spożywanie posiłków . Wielorazowe naczynia i sztućce 

należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60º C lub je 

wyparzać, 

 personel  kuchenny, nie może  kontaktować się z dziećmi i z nauczycielkami grup, 

 utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego,  

 Panie z obsługi mają wyznaczony czas na odbiór posiłków taki, żeby zapobiegł ich 

spotkaniu przy ich wydawaniu. Dopilnować tego ma główna kucharka i same Panie, 

które roznoszą posiłek. To samo dotyczy przynoszenia brudnych naczyń do zmywalni, 

unikamy spotkań,                                                                 

 

 NAUCZYCIELKI, KTÓRE  MAJĄ OBOWIĄZEK  

 wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

placówce i dlaczego zostały one wprowadzone, 

 odbierania od Pani woźnej dziecka i wydawanie jej dzieci w czasie kiedy przychodzi 

rodzic, 

 dopilnowania, żeby dzieci w miarę możliwości bawiły się same,  

 dopilnowania, żeby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk i ich dezynfekowania (dezynfekcja rąk 

u dzieci tylko w razie konieczności ). Przypominania i dawania dobrego przykładu 

dbania o higienę,  

 unikania organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, 

 nauczenia higienicznego spożywania posiłków, dzieci jedzą w pewnych odległościach 

od siebie, 

 nauczenia korzystania w razie konieczności!!! z środków dezynfekujących, 

 dopilnowania, żeby dzieci były przyprowadzane do przedszkola zdrowe, 

 szybkiej reakcji w razie zauważenia jakichkolwiek symptomów świadczących o 

chorobie, 

 dopilnowania prawidłowego korzystania z dystrybutorów wody – z zachowaniem 

środków ostrożności i pod opieką osoby sprawującej opiekę, 

 nie organizowania wyjść poza teren przedszkola, np. spacer do parku 

 dopilnowania bezpieczeństwa dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu i na placu 

zabaw, 

 sprawowania opieki nad dziećmi podczas korzystania z istniejącego na terenie 

przedszkola placu zabaw, 

 wietrzenia pomieszczenia kilka razy dziennie tzn. co najmniej co godzinę,   

 jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze itp. 

zgłaszania obsłudze o konieczności dezynfekcji – pilnowania,  żeby wszelkie 

przedmioty były przez obsługę systematycznie myte i dezynfekowane, 



 dbania o zdrowie dzieci, współpracowników i własne, 

 przestrzegania wszystkich wytycznych, które zawarte są Zarządzeniu Dyrektora nr 

6/2020 r                                                                  

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA PRACOWNIKA  

PRZEDSZKOLA  

 do pracy przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną, 

 w zajęcia opiekuńcze nie będą angażowane osoby, które ukończyły 60 lat lub mają 

istotne problemy zdrowotne, 

 wyznaczono i przygotowano pomieszczenie w którym będzie odizolowana osoba w 

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie znajduje się w 

piwnicy tzw. pokój socjalny woźnego. Zostaje on wyposażony w środki ochrony i 

płyn dezynfekujący, 

 zalecenie dla personelu przedszkola, by w przypadku niepokojących objawów nie 

przychodzili do pracy, pozostali w domu i skontaktowali się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonili pod nr 999 lub 112 i poinformowali, że mogą być zakażeni 

koronawirusem, 

 obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia dostępnych na 

odpowiednich stronach www., 

 obowiązek niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika w przypadku wystąpienia 

u niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, a także – w 

takiej sytuacji – wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci, powiadomienie 

właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosowanie się do 

wydawanych instrukcji i poleceń, 

 poddanie obszaru, po którym poruszał się wskazany pracownik gruntownemu, 

sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.), 

 obowiązek wdrażania dodatkowych procedur na zalecenie  Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, 

 obowiązek przygotowania i umieszczenia w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych 

numerów telefonów, w szczególności do służb medycznych i Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, 

 

 

RODZICE PRZYPROWADZAJĄCY DZIECI 

 są świadomi odpowiedzialności, którą biorą na siebie podejmując decyzję 

przyprowadzenia dziecka do przedszkola w okresie epidemii w Polsce 

 podpisali własnoręcznie oświadczenie, które informuje o zagrożeniach i obowiązkach 

rodziców względem siebie, dziecka, innych osób, które może spotkać pod 

przedszkolem oraz pracowników przedszkola, 

 znają Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 „Bajkowy 
Świat” w Czarnkowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19                                                                       

 

 



RODZICU APELUJEMY  

 

1. Przygotuj dziecko na powrót do przedszkola:  

 wyjaśnij jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują i dlaczego je wprowadzono, 

dopowiedz, że jest to normalne i nie oznacza niczego złego, 

 uprzedź, że niektórzy pracownicy będą nosili maseczki lub przyłbice i 

rękawiczki, a po wejściu do przedszkola będzie mierzona temperatura,  

 ustal, że wchodząc do przedszkola, żegnacie się już w wiatrołapie, a do szatni 

dziecko pójdzie z panią, która pomoże mu się rozebrać  i odprowadzi do sali, a 

w czasie odbioru przyprowadzi je do wiatrołapu, w którym będzie czekał 

rodzic,  

 przypomnij, że do przedszkola nie zabieramy zabawek i innych przedmiotów. 

2. Przekaż dyrektorowi/nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka w 

celu  zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w przedszkolu. 

3. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z przedszkola i pamiętaj, aby po przekazaniu dziecka maseczkę 

zabrać ze sobą. 

4. Przyprowadzaj do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury). 

5. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. Wówczas wszyscy jesteście zobowiązani pozostać w domu oraz stosować 

się do zaleceń służb  sanitarnych i lekarza. 

6. Zachowaj dystans 2 metrów w odniesieniu do rodziców i innych dzieci oraz  

pracowników przyprowadzając/odbierając dziecko z przedszkola. 

7. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślaj, że nie 

powinno podawać ręki na powitanie, dotykać oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z 

mydłem. Przypominaj dziecku by się nie przytulało do innych dzieci.  

8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas sporadycznego 

kichania czy kasłania.  

9. Postaraj się, by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun – 

unikniemy w ten sposób dużej rotacji osób postronnych. 

10. Wszelkie sprawy staraj się załatwiać bezkontaktowo, dzwoń pod numery : 

 67 255 27 71 lub 666 026 032 lub napisz e-mail: przedszkole1@czarnkow.pl 

 

 Ponadto  informujemy, iż w placówce będą obowiązywały zaostrzone zasady 

sanitarne. 

 Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. 

Zaleceń Ministerstwa Zdrowia dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem). 

            Dzieci młodsze dopóki pozwala na to liczba dzieci w placówce  będą mogły        

leżakować z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy leżakami 

PRZYPROWADZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA JEST RÓWNOZNACZNE Z 

KONIECZNOŚCIA PRZESTRZEGANIA PRZEZ RODZICÓW POWYŻSZYCH 

WYTYCZNYCH.  

                                                                                                                 

                                                                        


