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Procedury bezpieczeństwa obowiązujące  

w Przedszkolu w Łysowie  

w czasie epidemii COVID – 19 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE       

1. Przedszkole działa z zachowaniem reżimu sanitarnego według   rozkładu zajęć przedszkolu w oparciu o 

wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MEN oraz MZ. 

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

infekcję dróg oddechowych, chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych. 

3. Zostały wyznaczone  wejścia/wyjścia do/z przedszkola:  

a) wejście od strony boiska – wychowankowie przedszkola i rodzice/ opiekunowie, 

b) wejście główne – pracownicy przedszkola. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani podać swój aktualny numer telefonu lub nr telefonu 

innych upoważnionych osób (np.  pracodawca, sąsiad) w celu szybkiej i skutecznej komunikacji. 

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU  

1. W drodze do i z przedszkola rodzice/opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

2. Wychowankowie dojeżdżający do przedszkola komunikacją autobusową obowiązani są podczas 

dojazdu do i z przedszkola stosować środki ochronne – maseczki  (osłona ust i nosa ). 

3. Dzieci mogą być przyprowadzane (odbierane)  do przedszkola wyłącznie wejściem od strony boiska  w 

godzinach 8
00

 – 9
00

    przez rodziców/opiekunów zdrowych,  bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. Dzieci dojeżdżające autobusem z kierunku Myszkowic przemieszczają się 

do przedszkola pod opieką pracownika przedszkola. 

4. W celu  komunikacji rodzic/ opiekun   ↔  nauczyciel/ pracownik szkoły  można  skorzystać z telefonu 

lub dzwonka bezprzewodowego umieszczonego przy drzwiach głównych oraz  od strony boiska.             

5. Dziecko  jest zobowiązane przed wejściem do przestrzeni wspólnej zdezynfekować ręce płynem do 

dezynfekcji rąk. 

6. Rodzic może przyprowadzić/odebrać dziecko osobiście. 

7. Rodzic/opiekun przyprowadzający i odbierający  dzieci wchodzi wejściem od strony boiska, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 2 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) osłona ust i nosa. 

8. Dziecko z podejrzeniem choroby rodzic/opiekun odbiera wejściem od strony przedszkola. 

9. Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

10. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w obszarze wyznaczonym (wejście główne szkoły), 

obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk  (osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). 

11. Dzieci w przedszkolu w czasie zabaw dowolnych przebywają na dwóch salach zachowując dystans 

przewidziany w zaleceniach wskazanych przez GIS. 
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12. W każdej z sal należy usunąć  przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie uprać lub 

zdezynfekować. 

13. Poddaje się dezynfekcji, dokładnemu myciu i czyszczeniu sprzęt wykorzystywany do zajęć  oraz 

urządzenia placu zabaw. 

14. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych zabawek i 

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

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel powinien dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym a rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie/ 

pranie/ dezynfekcję zabawki. 

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Organizacja pracy powinna zapewniać minimalizowanie stykania  się grup dzieci.  

17. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni wynoszący co 

najmniej minimum 1,5 m. 

18. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z osobami opiekującymi się dziećmi. 

Wymiana  niezbędnych czynności następuje poprzez okienko oddzielające kuchnię od stołówki z 

zachowaniem  środków bezpieczeństwa. 

19. 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 (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk).  W przedszkolu może przebywać ograniczona dzienna liczba rodziców ( max. 2 

rodziców jednocześnie).  

20. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, jeżeli zaistnieje 

konieczność pomiaru temperatury  pracownik szkoły po uprzednio uzyskanej zgodzie (oświadczenie) 

od rodzica/ opiekuna może wykonać pomiar temperatury ciała dziecka. 

21. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (np. temperatura 37,5  - 38 stopni C)  należy je 

odizolować w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) lub wyznaczonym miejscu, gdzie będzie 

zapewnione min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w 

celu pilnego odebrania dziecka.  

22. Zaleca się częsty pobyt na świeżym powietrzu, korzystanie z boiska szkolnego i przedszkolnego placu 

zabaw. 

III. HIGIENA, CZYSZCENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przed wejściem do przedszkola (wejście od strony boiska) należy zdezynfekować ręce.  

2.  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

4. Na bieżąco   należy przeprowadzać  dezynfekcję pomieszczeń sanitarnohigienicznych. 

 

IV. ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW WSTOŁÓWCE SZKOLNEJ 

1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu (stołówka, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo obowiązują 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, m. in. zachowanie odpowiedniej 

odległości stanowisk pracy wynoszącej min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – używanie  środków ochrony 

osobistej (kucharki -  przyłbice).  



3 
 

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe 

warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.  

4. Przed wejściem na stołówkę w celu spożycia posiłku należy umyć lub zdezynfekować ręce     

 (pojemnik z płynem przy wejściu na świetlicę). 

5. Po każdym podanym posiłku (śniadanie, obiad)  następuje czyszczenie i dezynfekcja  blatów stołów i 

poręczy krzeseł. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 

60°C lub je wyparzać.  

7. Zaleca się usunięcie  dodatków ( np. sztućce w pojemnikach, serwetki). 

8. Na stołówce nie stosuje się samoobsługi. Dania  wydawane są  przez osobę do tego pracowników 

stołówki. 

9. Dla każdego dziecka indywidualnie rozkłada się  serwetkę zawierającą sztućce, owoce oraz 

przyporządkowuje się szklankę z napojem. 

 

V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  U PRACOWNKÓW 

PRZEDSZKOLA  

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie lub wydzielony obszar, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

3. Pracowników przedszkola poinstruowano, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do 

zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego . 

7.  W przypadku wątpliwości zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieujętych w niniejszych procedurach obowiązują przepisy ogólnie obowiązujące. 


