
                                                    Zał. nr.1 do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora   
                                                            Publicznego Przedszkola w Łaskarzewie z dnia 9.06.2020 r. 

Procedury funkcjonowania przedszkola w czasie panowania 

pandemii  COVID - 19 

 

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

 

1. Do przedszkola przyprowadzamy dziecko zdrowe, bez objawów choroby 

zakaźnej. 

2. Osoby przyprowadzające lub odbierające dzieci powinny być zdrowe,    

bez objawów chorobowych charakterystycznych dla choroby zakaźnej. 

3. W przypadku kiedy w domu przebywa osoba na kwarantannie, bądź                  

w domowej izolacji kategorycznie nie wolno przyprowadzać dziecka          

do przedszkola. 

4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając/odbierając dziecko, zobowiązani 

są do zachowania dystansu w stosunku do pracowników przedszkola, 

innych dzieci oraz ich rodziców. Dystans ten wynosi min. 2 m. 

5. Wchodząc do przedszkola rodzice/opiekunowie zobowiązani są 

zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym w pojemniku 

przy wejściu do przedszkola lub mieć założone rękawiczki jednorazowe. 

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką.  

7. Rodzice/opiekunowie wchodzą pojedynczo ( 1 rodzic i 1 dziecko) do 

szatni w celu rozebrania dziecka, następnie przekazują dziecko 

pracownikowi przedszkola, który odprowadza je do wyznaczonej grupy. 

W przypadku odbioru dziecka  z przedszkola rodzic/opiekun czeka                    

w szatni na dziecko, które jest przyprowadzane przez pracownika 

przedszkola. Liczba osób , które mogą przebywać w szatni   z dzieckiem 

wynosi 5. 

8. Dziecko nie zabiera z domu żadnych zbędnych przedmiotów                               

do przedszkola. 

9.  Przebywanie osób postronnych w przedszkolu  ogranicza się do 

minimum. W przypadku , gdy istnieje  konieczność przyjęcia osoby 

powinna ona  zdezynfekować ręce przy wejściu lub  nałożyć rękawiczki 

oraz zakryć usta i nos maseczką. 

 

 



II. Procedura organizacji opieki w przedszkolu 

 

1. Opiekę nad poszczególnymi grupami sprawują wyłącznie ci sami 

opiekunowie (dwie nauczycielki zmianowo oraz pomoc nauczyciela) 

2. Do każdej grupy może uczęszczać  16 dzieci. Liczba ta może ulec 

zwiększeniu do   18  dzieci w każdej grupie za zgodą organu 

prowadzącego. Na każde dziecko  i opiekuna przypada 3m2  wolnej 

powierzchni w sali zajęć.  

3. Każda grupa przebywa w wyznaczonej na stałe sali zajęć. 

4. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do utrzymania min. 1,5 m 

dystansu między sobą na terenie przedszkola. 

5. W salach, gdzie przebywają dzieci będzie ograniczona liczba zabawek. 

Zabawki te będą myte z użyciem detergentu lub dezynfekowane. 

Zabawki, które są trudne w dezynfekcji np. pluszaki zostaną usunięte                 

z sali. 

6. Wszystkie dodatkowe przedmioty użyte podczas zajęć, czy zabawy                     

z dziećmi będą myte  z wykorzystaniem detergentu lub dezynfekowane. 

7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na 1h po zajęciach lub jeśli będzie to 

możliwe  także w trakcie zajęć. 

8. Podczas zabaw na świeżym powietrzu opiekunowie grup zobowiązani są 

do zachowania odpowiedniej odległości, aby uniknąć dodatkowych 

kontaktów między grupami. 

9. Dopuszcza  się  wyjście  poza teren przedszkola na inne tereny 

rekreacyjne przy zachowaniu odległości od osób trzecich. 

10. Wszelkie wyposażenie przedszkolnego placu zabaw będzie regularnie 

myte z użyciem detergentu i dezynfekowane. 

11. Konieczne jest uzyskanie zgody od rodzica/ opiekuna na wykonanie 

pomiaru temperatury dziecka. Temperaturę mierzy się przy wejściu 

dziecka do przedszkola oraz dodatkowo  raz w ciągu  dnia  pobytu.  

12. W przypadku dziecka, które wykazuje objawy zakażenia chorobą zakaźną 

należy niezwłocznie odizolować je od pozostałych dzieci .Należy 

przyprowadzić je do izolatorium (gabinet zajęć indywidualnych)                          

i  bezwzględnie powiadomić rodziców  lub służby medyczne Nauczyciele 

grup komunikują się z rodzicami telefonicznie . Z dzieckiem przebywa                

w odosobnieniu pomoc nauczyciela czekając  na rodzica lub pomoc 

medyczną. Osoba przebywająca z dzieckiem chorym zakłada maseczkę   , 

rękawiczki oraz fartuch jednorazowy. Dziecku zakładamy maseczkę  i 

rękawiczki.   Po odebraniu dziecka należy zdezynfekować  pomieszczenie. 



III. Procedura czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni                  

w przedszkolu 

 

1. Przed wejściem do przedszkola  umieszczony jest pojemnik z płynem                

do dezynfekcji oraz informacje  dezynfekcji rąk osób wchodzących do 

przedszkola. 

2. Obowiązuje  regularne  mycie rąk wobec wszystkich osób dorosłych            

jak również dzieci przebywających w przedszkolu. 

3. Wprowadza się rejestr mycia i dezynfekcji wewnątrz jak i na zewnątrz 

przedszkola. Obejmuje on następujące obszary; sale zajęć (stoliki , 

krzesełka , meble, zabawki , pomoce dydaktyczne ) , łazienki ( podłogi, 

urządzenia sanitarne, drzwi) ,korytarze , schody , klamki poręcze , plac 

zabaw 

4. Podczas dezynfekcji należy zachować wszelkie środki ostrożności                       

i używać środków dezynfekujących według zaleceń producenta. 

5. Wszyscy pracownicy przedszkola będą zaopatrzeni w indywidualne   

środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, 

fartuchy) 

6. Zasady mycia i dezynfekcji umieszczone są  w szczegółowej procedurze . 

 

 

IV. Procedura przygotowywania i wydawania posiłków 

 

1. W procesie przygotowywania posiłków należy stosować dotychczasowe 

przepisy  i procedury ze szczególnym naciskiem na mycie                                       

i dezynfekowanie stanowisk pracy  w tym opakowań produktów oraz 

wszelkich urządzeń kuchennych, naczyń i sztućców. 

2. W przypadku niemożliwości zapewnienia dystansu 1,5m między osobami 

przygotowującymi posiłki osoby te zobowiązane są do noszenia maseczki 

lub przyłbicy. Zaleca się korzystanie z płynów dezynfekujących dla 

ochrony osobistej jak   i do czyszczenia powierzchni i sprzętu. 

3. Posiłki wydawane są do  sal zajęć. Do pomieszczenia , gdzie są one 

wydawane może wejść tylko jedna osoba (pomoc nauczyciela).                           

Po wyjściu może wejść kolejna .  

4. Zabrania się pracownikom kuchni wchodzenia do sal zajęć. 

5. Wszystkie naczynia i sztućce myte są  w zmywarce w temperaturze 

powyżej 60 stopni. 



 

VI. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej 

w tym COVID- 19  

 

1. Do przedszkola przychodzą tylko i wyłącznie osoby w tym dzieci zdrowe 

bez żadnych oznak choroby zakaźnej 

2. Do pracy w przedszkolu przychodzą tylko zdrowi pracownicy.                             

W przypadku podejrzenia choroby należy zgłosić to do dyrektora i nie 

przychodzić do pracy aż do wyjaśnienia objawów bądź po wyzdrowieniu. 

3. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u pracownika 

przedszkola  należy natychmiast odizolować taką osobę do w/w 

izolatorium , powiadomić telefonicznie stację sanitarno- 

epidemiologiczną i stosować się do wydawanych wytycznych. 

4. W obszarze lub miejscach, w których osoba wykazująca objawy zakażenia 

przebywała należy przeprowadzić dezynfekcję. 

5. Obowiązkowo należy stosować się do wszelkich zaleceń wydawanych 

przez stację sanitarno- epidemiologiczną oraz służb medycznych. 

 
Potwierdzam zapoznanie się z procedurą: 

              


