
Procedury bezpieczeństwa na terenie  

Przedszkola Miejskiego nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
I. UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECKA 

 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych 

dzieci i ich rodziców w każdej przestrzeni i przed przedszkolem wynoszący min. 1,5 m. 

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej Przedszkola, z zachowaniem 

zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi i  w odstępie od kolejnego rodzica  

z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

3. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce 

rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Ogranicza się dzienną liczbę 

rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego 

minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.  

W RAZIE KONIECZNOŚCI – RODZIC PRZEDSTAWIA DYREKTOROWI 

ZASADNOŚĆ TAKIEGO DZIAŁANIA. 

4. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie zapewniają, 

że dzieci nie udostępnią swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka 

muszą zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki. 

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

sugerujących chorobę zakaźną. 

6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

8.  Rodzic/opiekun dziecka musi zapewnić, że będzie dostępny ( kontakt telefoniczny ) w 

razie konieczności kontaktu z nim. 

9.  Rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje 

taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (w 

czasie pobytu dziecka w przedszkolu).  Wyraża też zgodę na pomiar temperatury dziecku i 

swojej rano przed wejściem do budynku przedszkola mając na uwadze dobro swoje, 



swojego dziecka, innych przedszkolaków i ich rodziców i rodzin oraz pracowników 

przedszkola. 

10. W Przedszkolu na ul. Wronieckiej 13 i Rolnej 2 są wyznaczone osoby, które będą 

kierować Rodziców z dziećmi do sal i pilnować przestrzegania powyższych wytycznych. 

11. Dzieci do przedszkola schodzą się od godziny 6:30 do godziny 8:00.  

12. Dzieci odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów mogą być od godziny 14:15 do 

godziny 16:00 ( zgodnie z deklaracją rodziców, którą należy złożyć 1 września). 

13. Rodzic dzwoni do sali w której przebywa dziecko. Pani woźna sprowadza ubrane dziecko 

do drzwi wyjściowych i przekazuje czekającemu przed przedszkolem rodzicowi. Rodzice 

czekający przed przedszkolem zachowują między sobą bezpieczną odległość nie mniejszą 

niż 1,5 m. 

 

II. NA TERENIE PRZEDSZKOLA 

 

1. Ogranicza się  przebywanie osób trzecich  do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

2. Dokonano zakupu termometrów bezdotykowych (minimum 1 termometr ) - dezynfekcja 

po użyciu w danej grupie.  

3. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane do odrębnego 

pomieszczenia, miejsca z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i 

niezwłocznie zostanie o tym fakcie  powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola. 

4. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej 

odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie przedszkola. 

5. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do Przedszkola będzie regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie będzie takiej możliwości 

będzie zabezpieczony  przed używaniem. 

 

III. ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

 

1. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej Sali. 

2. Do grupy dzieci przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami 

opiekunowie. 

3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 

dzieci w miarę możliwości powinna wynosić  co najmniej 15 m
2
 w przypadku liczby 

dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt 

dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko co najmniej 2 m
2
. JEDNAKŻE 



POWIERZCHNIA PRZYPADAJĄCA NA JEDNO DZIECKO NIE MOŻE BYĆ 

MNIEJSZA NIŻ 1,5 m
2 
.  

4. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

5. W grupie przebywa maksymalnie 25 dzieci. 

6. W sali w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie 

myte. czyszczone lub dezynfekowane. 

7. Sale będą wietrzone. 

8. W miarę możliwości zapewniamy taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie 

się ze sobą poszczególnych grup dzieci np. różne godziny zabawy na dworze. Jeśli 

dojdzie do takiej sytuacji dzieci będą w bezpiecznej odległości od siebie nie mniejszej 

niż 1,5 m. 

9. Opiekunowie mają zachowywać dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni 

podmiotu wynoszący min. 1,5 m. 

10. Personel kuchenny nie ma kontaktu z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

 

IV. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  

I POWIERZCHNI 

 

1. Przed wejściem do budynku osoba dorosła zobligowana zostaje do skorzystania z płynu 

dezynfekującego do rąk. Informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby 

dorosłe, wchodzące do Przedszkola znajduje się na drzwiach wejściowych do budynku. 

2. Osoba kierująca rano ruchem zobligowana jest do dopilnowania, aby 

rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie  przy wejściu lub zakładali rękawiczki 

ochronne oraz zakrywali usta i nos. 

3. Regularnie myjemy ręce wodą z mydłem oraz pilnujemy, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. Personel obsługi jest zobowiązany do monitorowania codziennych prac porządkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

5. Przeprowadzającemu dezynfekcję personelowi  obsługi zleca się  ścisłe przestrzeganie 

zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka 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. 



6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności mają 

możliwość skorzystania z indywidualnych środków ochrony osobistej - jednorazowe 

rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. 

do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej 

sytuacji). 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i na terenie Przedszkola wywieszone są 

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

dezynfekcji rąk - instrukcje. 

8. Personel obsługi ma polecenie bieżącej dezynfekcji toalet. 

 

 

V. GASTRONOMIA 

 

1. Zapewnia korzystanie z dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna. 

2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w Przedszkolu, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadza się  zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. Pracownicy mają dostęp do środków 

ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

Pracownicy są zobowiązani do utrzymania wysokiej  higieny,  mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców (myte w zmywarce) 

3. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne. Pracownicy są zobligowani do czyszczenia 

blatów stołów i poręczy krzeseł. 

 

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U 

PERSONELU PRZEDSZKOLA 

 

1. Do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi  powyżej 60 roku życia lub 

 z istotnymi problemami zdrowotnymi sami podejmują decyzję o dalszej pracy 

 i podpisują oświadczenie, że są świadomi swojej decyzji i zagrożeń wynikających z jej 

podjęcia tzn. że są narażeni na zarażenie się wirusem SARS-CoV-2. 

3. W Przedszkolu wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony 

 i płyn dezynfekujący) pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POSTĘPOWANIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

 



 Pracownicy Przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu 

 i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 

 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 Zaleca się  pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie korona wirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od 

pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomiona zostaje 

miejscowa Powiatowa stację sanitarno-epidemiologiczna i podporządkowujemy się 

ściśle do wydawanych instrukcji  

i poleceń. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik,  poddany zostanie 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Przedszkolu procedurami oraz 

zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 Zastosowane zostaną dodatkowe zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu czy wdrożenie dodatkowych procedur biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek jest konieczny. 

 Ustalona zostanie  lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

Przedszkola w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  

i osoby te będą miały zlecone zastosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 W przypadku wątpliwości dyrektor Przedszkola i pracownicy wiedza, że mogą 

zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

 

W Przedszkolu  umieszczono  numery telefonów pierwszego kontaktu - stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


 


