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Gwizdały, dnia 04.05.2020 r. 

                    "ZATWIERDZAM" 
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PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PRZEDSZKOLA W OKRESIE 

OBOWIĄZYWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO W ZWIĄZKU 

Z COVID – 19 
 

Procedura określa sposób postępowania rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli  

w czasie zagrożenia epidemiologicznego w związku z prowadzeniem zajęć w przedszkolu,  

w szkolnym oddziale przedszkolnym na terenie Gminy Łochów,biorąc pod uwagę wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

Podstawą rozpoczęcia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych są: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19; 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . 
 

Pracownicy zobowiązani są do zachowania szczególnych środków ostrożności  
i przestrzegania zasad wskazanych poniżej. Dyrektor podjął obecnie wszelkie możliwe  
i dostępne środki, aby chronić zdrowie pracowników, dzieci przebywających pod opieką 
placówki przed konsekwencjami istniejącego zagrożenia. 

Choroba ta objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, 

zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową podobnie jak inne wirusy np. grypy,  

czy bakterie. 

W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką w domu; 

Pierwszeństwo w możliwości uczęszczania do przedszkola i szkolnych oddziałów 

przedszkolnych mają dzieci pracowników służby zdrowia, pracowników handlu, służb 

mundurowych, przedsiębiorstw produkcyjnych oraz osób realizujących zadania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w zajęciach w przedszkolu,  

w szkolnym oddziale przedszkolnym wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa: 

• Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie; 

• Ogranicza się ilość dzieci w grupach przedszkolnych do 12; 

• Minimalna przestrzeń w Sali na jedno dziecko i każdego opiekuna nie może być 

mniejsza niż 4 m²; 

• Sale, w których odbywają się zajęcia powinny być wietrzone co najmniej  

raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby  także w czasie zajęć; 

• Zajęcia należy tak zaplanować, aby grupy dzieci nie miały z sobą kontaktu; 

• Personel kuchenny nie może się kontaktować z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi; 

• Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich; 

• W przypadku uzasadnionych wątpliwości pracownika przy wpuszczaniu dziecka  

do placówki dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury za zgodą rodzica  

lub osoby doprowadzającej; 

• Dzieci podczas zajęć mogą korzystać z placu zabaw na zewnątrz budynku,  

w przypadku korzystania ze sprzętu na placu powinien on być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a w przypadku trudności z jego 

czyszczeniem powinien być wyłączony z użytkowania. 

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola, szkolnego oddziału przedszkolnego  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym: 

• Nie wchodzi do budynku, przyprowadza dziecko pod drzwi, skąd odbierane jest przez 

pracownika; 

• Odbiera dziecko od pracownika przed drzwiami wejściowymi do budynku; 

• Osoba przyprowadzająca i odbierająca stosuje się do przyjętych zasad ochrony,  

jest w maseczce zakrywającej usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych; 

• W przypadku potrzeby wejścia rodzica lub osoby przyprowadzającej do wnętrza 

budynku odbywa się to za zgodą upoważnionego pracownika przedszkola lub szkoły; 

• Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników opuszcza się tylko pojedyncze 

wejścia do budynku; 

• W przypadku wejścia do wnętrza osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk 

(rękawiczek) środkiem dostępnym w okolicach drzwi wejściowych. 
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OBOWIĄZKI RODZICÓW, NAUCZYCIELI W ZWIĄZKU Z ZAJĘCIAMI  

W PRZEDSZKOLU, ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE 

 

Lp. ODPOWIEDZIALNI  ZADANIA UWAGI 

1. RODZICE Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko  
do przedszkola (oddziału przedszkolnego) jest 
zobowiązany: 

• Przed wyjściem do przedszkola sprawdzić dziecku 
temperaturę; 

• Przekazać dyrektorowi istotne informacje  
o stanie zdrowia dziecka 

• Przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe; 

• Zaopatrzyć dziecko jeżeli ukończyło 4 rok życia  
w środek ochrony w postaci maseczki 
zasłaniającej usta i nos; 

• W przypadku maseczek wielorazowych np.  
z bawełny należy je prać w temperaturze min. 
60ᵒC, wskazane jest również wyprasowanie jej 
żelazkiem ustawionym na maksymalna 
temperaturę; 

• Mimo, że nie ma dowodów na przenoszenie 
wirusa przez odzież wskazane jest częstsze niż 
zwykle zmienianie odzieży dzieciom 

• Przypominać regularnie dziecku o podstawowych 
zasadach higieny, zwracać uwagę na to, aby 
dziecko unikało dotykania oczu, nosa, ust, często 
myło ręce wodą z mydłem; 

• Uczyć i przypominać dziecku o zasadach 
bezpiecznego zachowania, nie podawania rąk, 
zasłaniania twarzy podczas kaszlu, kichania itp.; 

• Dopilnować, aby dziecko nie zabierało  
do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, czy 
zabawek; 

• Zachować odległość minimum 2 m od 
pracowników odbierających i wydających 
dziecko; 

 

2. NAUCZYCIELE Nauczyciel jest zobowiązany: 

• Używać podczas zajęć w bliższym kontakcie  
w dziećmi używać środków ochrony w postaci 
maseczki osłaniającej nos i usta, rękawiczek 
ochronnych, a także fartucha ochronnego  
z długim rękawem; 

• Środki te powinny być w stałej dyspozycji 
opiekuna, i w zależności od zaistniałej sytuacji 
używane; 

 



4 
 

• Wyjaśnić dzieciom zasady bezpieczeństwa 
wiążące się z epidemią; 

• Określić i przypominać zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące w placówce związane z istniejącym 
zagrożeniem; 

• Organizować zajęcia, zabawy w taki sposób, aby 
dzieci zachowywały bezpieczną odległość między 
sobą, min. 1,5 m; 

• W zależności od potrzeb częściej organizować 
wyjścia dzieci do umywalek w celu umycia rąk np. 
przed jedzeniem, po powrocie z zajęć 
prowadzonych na zewnątrz oraz po zabawach  
na sali; 

• Nie organizować wyjść poza teren placówki, teren 
miasta (miejscowości), dopuszczalne są zajęcia  
na placu zabaw pod nadzorem nauczyciela; 

• Usunąć z Sali przedmioty, których nie można 
zdezynfekować, takie jak pluszowe misie, 
materiałowe lalki itp.; 

• Zwracać uwagę na dezynfekcję zabawek, 
przyborów sportowych używanych podczas zajęć; 

• Unikać gromadzenia się różnych grup na jednej 
powierzchni np. korytarzu; 

3. PERSONEL 
SPRZĄTAJĄCY 

Pracownicy obsługi zobowiązani są do: 

• Używania podczas zajęć środków ochrony  
w postaci maseczki osłaniającej nos i usta oraz 
rękawiczek ochronnych; 

• Częstszego sprzątania ciągów komunikacyjnych; 

• Dezynfekowania elementów najczęściej 
dotykanych takich jak poręcze, krzesła, blaty 
stołów w salach, poręczy, klamek, stołów  
do spożywania posiłków przy pomocy środków 
dezynfekcyjnych; 

• Dezynfekowania zabawek znajdujących się  
w salach, gdzie prowadzone są zajęcia 

• Prowadzenia dezynfekcji również w ciągu dnia 
zajęć, nie tylko po ich zakończeniu;  

 

4. KUCHNIA Pracownicy kuchni powinni: 

• Tak wykonywać swoje czynności w pomieszczeniu 
kuchni, aby zachowywać bezpieczną odległość 
między sobą; 

• Posiadać niezbędne środki ochrony w postaci 
rękawiczek, maseczek zakrywających usta i nos 
oraz dostęp do środków dezynfekcyjnych; 

• Podczas przygotowywania posiłków powinni 
używać rękawiczek pamiętając o ich dezynfekcji 
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po czynnościach stwarzających zagrożenie; 

• Stanowiska w kuchni powinny być na bieżąco 
dezynfekowane (stoły, blaty, uchwyty garnków, 
sztućce, naczynia stołowe klamki itp.); 

• Naczynia, sztućce powinny być myte w zmywarce 
w temperaturze powyżej 60ᵒC z dodatkiem 
detergentu; 

• Pracownicy kuchni nie powinni mieć 
bezpośredniego kontaktu z dziećmi i innymi 
pracownikami 

PROCEDURA  
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

 

5. 1. W związku z prowadzonymi zajęciami w przedszkolu (oddziale 
przedszkolnym) podejmuje się następujące działania: 

• Wyznacza się salę nr 2 jako izolatkę do wykorzystania w przypadku 
pojawienia się objawów wskazujących na zakażenie pracownika lub 
dziecka; 

• Salę wyposaża się w termometr do mierzenia temperatury oraz środki 
dezynfekcyjne; 

• W Sali znajduje się zestaw w postaci kombinezonu ochronnego, 
okularów lub przyłbicy, maseczek jednorazowych oraz rękawiczek 
jednorazowych; 

2. W przypadku podejrzenia objawów zakażenia COVID - 19 u pracownika 
przedszkola, dziecka lub inne osoby przebywającej w obiekcie należy: 

• Przenieść osobę do izolatki; 

• W przypadku dziecka opiekę nad nim przejmuje pracownik 
wyznaczony przez dyrektora wyposażony w pełen zestaw środków 
ochrony wskazany wyżej; 

• Dokonać pomiaru temperatury (stan podgorączkowy, temperatura 
37ᵒC  a 38ᵒC) i ustalić dolegliwości (duszność, objawy 
przeziębieniowe); 

• Powiadomić o podejrzeniu występowania zagrożenia miejscową Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną w Węgrowie na nr tel. 25 792 42 27  
(w godzinach pracy) lub 604 135 225 (przez całą dobę); 

• W przypadku dziecka powiadomić niezwłocznie o objawach rodziców 
lub opiekunów prawnych; 

• Rodzice powinni udać się po wcześniejszej konsultacji telefonicznej  
ze stacją sanitarno – epidemiologiczną swoim środkiem transportu  
do szpitala zakaźnego; 

• W przypadku pracownika pouczyć go o obowiązku zadzwonienia pod 
nr alarmowy 112 lub do oddziału zakaźnego (najbliższy w Siedlcach) 
pod nr tel. 25 632 20 61; 

• W sytuacji zagrożenia, w razie wątpliwości co do sposobu 
postępowania wobec dziecka, wykonać połączenie, a w przypadku 
osoby dorosłejudostępnić nr telefonu Infolinii NFZ dedykowanej  
w sprawie koronawirusa – 800 190 590; 
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• W przypadku problemów z wykonaniem połączenia przez osobę 
dorosłą zagrożoną, wykonanie połączenia przez innego pracownika; 

• Obszar w którym przebywał pracownik lub dziecko, pomieszczenie lub 
droga przemieszczania się powinien podlegać gruntownemu 
sprzątaniu z użyciem detergentów, oraz elementy dotykane 
zdezynfekowane. 

 
 

 

 


