
                                                            

                                                               Zarządzenie Nr 4/2020  

                                                               Dyrektora Niepublicznego 

Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Loretanek 

                                                               z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA 

W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WIRUSA COVID-19  

od 1 września 2020 r. do odwołania 

Podstawa: 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja 

 

Organizacja opieki: 

 

 Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonych i stałych pomieszczeniach.  

 Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami 

opiekunowie. 

 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 

o co najmniej 2 m
2
, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza 

niż 1,5 m
2
. 

 W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. 

  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek.  

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

 W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.  

 Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, 

wynoszący min. 1,5 m. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 

1,5 m. 



 Dziecko przyprowadzane i odbierane jest z przedszkola, wyłącznie przez pojedynczego rodzica, który 

jest zdrowy i nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. 

 Rodzic przyprowadzając/odbierając  dziecko do/z przedszkola nie wchodzi do placówki. Dziecko 

przekazywane jest w progu wejścia do placówki osobie wyznaczonej do odprowadzania dzieci do sali. 

 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). Należy ograniczyć dzienną 

liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego 

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

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

chorobę zakaźną. 

 W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia maseczek przez dzieci i nauczycieli.  

 Rodzic dziecka zobowiązany jest  do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach 

higieny podkreślając, że: 

 powinno często myć ręce wodą z mydłem; 

 powinno w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania i kaszlu; 

 nie powinno dotykać oczu, nosa i ust; 

 nie powinno podawać ręki na powitanie. 

 W przedszkolu do odwołania dzieci będą używać ręczników jednorazowych i nie będą myły zębów. 

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

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

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

tylko osoby zdrowe). 

 Komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka z nauczycielem lub dyrektorem odbywa się telefonicznie. 

 Dzieci przyprowadzane do placówki bezpośrednio po wejściu do budynku zostają poddane pomiarowi 

temperatury termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika placówki  za wcześniejszą 

pisemną zgodą rodzica. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli ma podwyższoną 

temperaturę ciała, powyżej 37,5°C. 

 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

 Sprzęt na placu zabaw, powinien być regularnie  dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

 Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 

zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do 

podmiotu. 

 Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki 

ochronne oraz zakrywali usta i nos. 



 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po 

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z 

toalety. 

 Personel obsługi  będzie wykonywał  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek, blatów w salach, włączników, toalet.  

 załącznik nr 1 – rejestr powierzchni dotykowych poręczy, klamek, włączników,  łazienek, 

powierzchni płaskich w ciągach komunikacyjnych 

 załącznik nr 2 – rejestr dezynfekcji powierzchni dotykowych w sali przedszkolnej krzeseł, 

stolików, zabawek oraz powierzchni płaskich 

 załącznik nr 3 – rejestr dezynfekcji placu zabaw 

 załącznik nr 4 – rejestr dezynfekcji stołówki 

 Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać 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. 

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także 

fartuchy z długim rękawem . 

 Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

  
 

 
 

 
 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2020 r. 
 

 

 


