
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania 

 i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców  

i pracowników 

Publicznego Przedszkola  

w Kotowiecku 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w 

nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznym Przedszkolu w 

Kotowiecku, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Zespołu, zwany dalej 

Dyrektorem. 

4. Przedszkole pracuje w godzinach niezmienionych, czyli od 7:30 do 15:30. 



§ 1. Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko jedno dziecko. 

2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie 

dziecko odbierane jest przez pracownika placówki. 

3. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne. 

4. Pracownik po wejściu dziecka do przedszkola odprowadza je do szatni, a po przebraniu się dba o to, by dziecko 

umyło ręce, następnie odprowadza do sali, w której będzie odbywało zajęcia. 

5. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze 

sobą. 

6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie 

odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. 

Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o 

konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

7. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i 

nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 

8. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez 

pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych. 

9. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi 

wejściowe do przedszkola. 

10. Pracownicy regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do przedszkola wyłącznie 

dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą posiadać środki ochrony osobistej 

(maseczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie 

przebywania w budynku przedszkola. 

 

 

 

§ 2. Sposób organizowania zajęć 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia 

odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest 



prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy 

poszczególnymi oddziałami. 

2. W sali ( w grupie starszaków) przebywać może do 10 dzieci, w sali ( w grupie maluchów) przebywać może do 

5 dzieci. 

3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2 
na 1 

dziecko i każdego opiekuna. 

4. Zobowiązuje się nauczycieli prowadzących zajęcia do dbania, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku i 

bliskich kontaktów. 

5. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola. 

6. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. Należy jednak 

zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Po 

zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim 

sprzętu. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie. 

7. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola - w tym spacerów czy wycieczek. 

8. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego 

opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę. 

9. Odstęp nauczyciel - dziecko oraz nauczyciel - nauczyciel powinien wynosić co najmniej 1,5 m. 
 

 

 

§ 3. Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda 

dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania 

stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. 

2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, zwłaszcza czyszczenia 

ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co trzy godziny powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do 

spożywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac 

porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń. 

3. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie 

mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane - ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt 

ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. 



4. Nauczyciele sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć - liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy 

chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne, zgodnie z przepisami dot. BHP. Ponadto, myją i 

dezynfekują zabawki oraz przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie z nich 

korzystało. 

5. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu. 

6. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o 

częstym i regularnym myciu rąk - zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z 

zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom 

uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

7. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa - zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma 

jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

8. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy. 

9. Pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, należy wietrzyć tak, aby nie narażać dzieci oraz innych 

pracowników na wdychanie oparów; 

10. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

11. Personel sprzątający pracuje w rękawiczkach, z uwzględnieniem zasady, iż po każdej czynności związanej ze 

sprzątaniem, myciem, itd., myje i dezynfekuje ręce. 

12. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia 

do pracy. 

 

 

§ 4. Żywienie 

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom ( w zależności od ilości dzieci catering) w czasie ich przebywania 

na terenie placówki. 
 

2. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach, a przed i po posiłku wyznaczeni pracownicy 

dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były 

posiłki. 

3. Posiłki dzieciom podają opiekunowie. 
 

 

 

§ 5. Kontakt z osobami trzecimi 



1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, np. z dostawcą, kurierem, itp., pracownik 

przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 

metrów, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej - rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub 

przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała 

objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane często. Należy unikać 

dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

 

 

 

§ 6. Pozostałe regulacje 

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia: 
 

a) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń 

przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu. 

b) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania 

posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników 

odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego. 

c) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje 

dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem. 

d) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, 

rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia). 

e) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom. 

2. Dyrektor: 
 

a) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im 

obowiązkami. 

b) Dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się 

skutecznie zdezynfekować. 

c) Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce. 

d) Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi -telefonicznie, w 

przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka. 

e) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika. 

f) Współpracuje ze służbami sanitarnymi. 



g) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia. 

h) Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana 

grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie. 

i)   informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest: 
 

a) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej. 

b) Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z 

instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

c) Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia. 

d) Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują. 

e) Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki. 

f) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci. 

g) Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami Bezpieczeństwa. 

h) Zachowywać dystans między sobą - minimum 1,5 m. 

i) Personel kuchenny nie kontaktuje się bezpośrednio z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami 

dzieci. 

4. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19 będą przekazywane rodzicom 

w drodze E- mail i SMS na podane przez nich adresy i numery kontaktowe, a także za pośrednictwem strony 

internetowej przedszkola. 

5. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki. 

 

 

§ 7. Przepisy końcowe 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania. 

2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych 

dzieci, którzy są zobowiązani do bezwzględnego jej przestrzegania. 



Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia 

choroby koronawirusowej COVID-19 
 

 

§ 1 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w sytuacji wystąpienia 

podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola. 

 

§ 2 

1. W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się 

wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako "izolatka"). Pomieszczenie jest wyposażone w 

środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy 

przedszkola. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar) 

dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy - służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą. 

4. Dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do 

niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić 

o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

6. Wskazany przez dyrektora pracownik (pomoc nauczyciela, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z 

rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko 

z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja -stolików, krzeseł, 

zabawek). 

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do 

pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, fartuch i rękawiczki. 

9. Rodzice odbierają izolowane dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku 

placówki. 



10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola, będącego na stanowisku niepokojących objawów, 

sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub 

osobę wyznaczoną o podejrzeniu - zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do 

przenoszenia zakażenia. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia 

i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się 

na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i 

poleceń przez nią wydawanych. 

13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie 

skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane 

przez osobę do tego wyznaczoną. 

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez 

osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie 

miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy 

pracowników, wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych i instrukcji powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na 

terenie placówki zakażenia. 

18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem 

COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje 

organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania 

wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

 

 

 

§ 3. Przepisy końcowe 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania. 

2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych 

dzieci, którzy są zobowiązani do bezwzględnego jej przestrzegania. 



Procedura pierwszeństwa przyjęć 

1. Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu wymaganego przez Wytyczne 

Epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z którymi: 
 

• W sali ( w grupie starszaków) przebywać może do 10 dzieci, w sali ( w grupie maluchów) przebywać może 

do 5 dzieci. 

• Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 

1 dziecko i każdego opiekuna. 

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych środków komunikacji na odległość wychowawcy 

oddziałów uzyskują informację, którzy rodzice mają możliwość zapewnienia opieki na dziećmi w domu i nie 

przyprowadzą dzieci do przedszkola oraz którzy rodzice deklarują chęć przyprowadzenia dziecka. 

3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wykluczone 

jest przyjęcie dziecka do przedszkola. 

4. W razie większej liczby dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług przedszkola, niż miejsc 

w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo ustala się według 

kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasady, że pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci: 
 

• rodziców obojga pracujących, 

• aktywnego zawodowo rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko, 

• pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

5. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do przedszkola dostarcza się rodzicom z wykorzystaniem środków 

komunikacji, o których mowa w ust. 2. 


