
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZSP W KĄPIELACH 

WIELKICH W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

§ 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola i Oddziału 

Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich 

pracowników oraz rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola. 

Celem procedur jest: 

zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, 

umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, 

podjęcia pracy zawodowej. 

 Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. Rodzic decydując się na 

przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące  

załącznik nr 1. 

§ 2  OBOWIĄZKI DYREKTORA 

Dyrektor ustala  wewnętrzne procedury obowiązujące w przedszkolu do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19. 

Współpracuje z organem prowadzącym  w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji 

oraz ochrony osobistej. 

Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego z uwzględnieniem wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19. 

Planuje organizację pracy przedszkola, na podstawie analizy informacji o liczbie dzieci zebranych od 

rodziców, którzy decydują się przyprowadzić dziecko do przedszkola w czasie pandemii. 

Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za 

podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola. 

Zapewnia pomieszczenie do izolacji, w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub 

pracownika - gabinet pielęgniarki szkolnej. 

Wyposaża w/w pomieszczenie w zestawy ochronne, w skład których wchodzą: 

 fartuch ochronny, 2 maski ,  co najmniej 10 par rękawiczek, termometr. 

Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki 

higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

Wyposaża przedszkole: w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk,  oraz Instrukcję prawidłowego mycia 

rąk dla dorosłych i dzieci, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 



Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw, wyznaczając do tego 

pracownika. 

Nadzoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników poprzez 

zobowiązanie pracowników do monitoringu poszczególnych czynności (wpisywanie godziny 

wykonania danej czynności w karcie). 

 Umieszcza w widocznym miejscu wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych: 32 7545720, 999 lub 112. 

Przygotowuje ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, poprzez załączenie wykazu telefonów do 

obojga rodziców dzieci  w  prowadzonych dziennikach zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

§ 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury 

przynajmniej dwa razy dziennie.  

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą 

tylko przez wejście główne przedszkola i szkoły. 

Pracownicy kuchni wchodzą do przedszkola wejściem od zaplecza kuchennego. 

Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z przedszkola, a ponadto w trakcie pracy często myją lub 

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji. 

Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po przedszkolu. 

Pomoc nauczyciela: 

Odbiera od rodziców/opiekunów dzieci po przyprowadzeniu do przedszkola oraz wyprowadza do 

rodziców/opiekunów po zajęciach. 

Pomaga nauczycielowi w organizacji opieki nad dziećmi, w tym w czynnościach higienicznych, 

samoobsłudze, w wyjściu na plac szkolny. 

Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia - co najmniej raz na godzinę. 

Czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia 

koronawirusem lub jakiekolwiek objawy chorobowe.  

Dokonuje pomiaru temperatury u dzieci w wypadku wystąpienia objawów chorobowych.     

 Woźne: 

Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 

ciągów komunikacyjnych, zapisując w Karcie monitoringu prac porządkowych.  



Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ławeczki i szafki 

w szatni, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, zapisując 

w Karcie monitoringu prac porządkowych. 

Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe 

zabawki, dywany. 

Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia 

zakażenia koronawirusem. 

 Pracownicy kuchni oraz intendentka: 

Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego 

żywienia. 

Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy. 

Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji: stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza 

kuchennego, zmywalni i obieralni. 

 Dbają o czystość magazynu spożywczego.  

 Dbają o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwracają uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, 

maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. 

Intendentka przebywa w sekretariacie szkoły prowadzi dokumentację dotyczącą szkolnej kuchni oraz 

księguje wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z zastosowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. 

§ 4  OBOWIĄZKI RODZICÓW 

Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach 

pandemii koronawirusa w przedszkolu i oddziale przedszkolnym i podpisują omówione w  § 1   

stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówione w  § 2  OŚWIADCZENIE 

stanowiące załącznik nr 2. 

Nie wolno posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w 

izolacji.  

Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 

przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.  

Rodzice pilnują, aby dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych 

przedmiotów. 

Regularnie przypominają dziecku o podstawowych  zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, 

nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 



Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola i podania aktualnych kontaktów w 

przypadku zmiany numeru. 

Bezwzględnie, przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji. 

 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do przedszkola: 

Przyprowadza dziecko do przedszkola tylko jedna osoba. Zaleca się, aby w miarę możliwości ta sama 

osoba również odebrała dziecko.  

Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa  w drodze do            

i z przedszkola. 

Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola przed wejściem przekazują dziecko 

pracownikowi pełniącego funkcję  pomocy nauczyciela. 

Pracownik dyżurujący w szatni oddziału przedszkolnego- odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach 

szatni. 

Dziecko pod opieką dyżurującego pracownika przechodzi do sali zabaw. 

§ 5 PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

 Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do przedszkola są zamknięte. Chęć wejścia 

sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem. 

Ograniczenie liczebności grup: 

Liczba dzieci w poszczególnych grupach, przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 4 m2na 

osobę i dostosowana jest do powierzchni sali. 

Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzieci pracowników przedszkola. 

 

§ 6 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (np.  duszności, kaszel, 

gorączkę): 

pomoc nauczyciela/pracownik dyżurujący bezzwłocznie odizolowuje dziecko do gabinetu pielęgniarki. 

Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

Dyrektor zawiadamia stację  sanitarno – epidemiologiczną, a  w razie złego stanu dziecka dzwoni na 

999 lub 112.  

Pomoc nauczyciela/pracownik dyżurujący bezzwłocznie zabezpiecza się w:  maseczkę, fartuch 

ochronny i rękawiczki. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15 minut sprawdza 



temperaturę dziecka oraz zapisuje informacje na karcie informacyjnej o stanie zdrowia dziecka 

(załącznik nr 2 karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka w związku z COVID-19). 

Pomoc nauczyciela /pracownik dyżurujący pozostaje z dzieckiem utrzymując, w miarę możliwości,               

2 m odległości. 

Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania bezpośrednio z pokoju 

izolacji. 

Przed odbiorem podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka. 

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i  nieodebraniu dziecka przez rodzica, wzywamy 

karetkę, przekazujemy kartę informacyjną o dziecku. 

Przekazujemy ratownikowi wszystkie znane nam informacje o stanie zdrowia dziecka i przekazujemy 

mu za potwierdzeniem dziecko. Ratownik potwierdza odbiór dziecka i zostawia pisemną informacje o 

szpitalu, do którego zostało przewiezione.   

Obszar, w którym przebywało dziecko  poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji 

powierzchni dotykowych. 

Pracownicy zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować , że mogą być zakażeni koronawirusem. 

Pracownik, będący na stanowisku pracy, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem 

(duszności, kaszel, gorączkę): 

Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: gabinetu 

pielęgniarki. 

Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci do przedszkola. 

Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a  w razie złego stanu 

pracownika wzywa służby, które  podejmują dalsze kroki. 

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

Procedury obowiązują do odwołania. 

Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy organ prowadzący wyrazi zgodę na 

otwarcie przedszkola i zapewni środki higieniczne potrzebne do jego prawidłowego funkcjonowania 

przedszkola.  

 

  

 

                                                                                      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

                                                                                                       w Kąpielach Wielkich 

                                                                                                             Anna Świerczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

      

 

 

 



 

Załącznik nr 1 – składany w  dniu przyprowadzenia dziecka do oddziału przedszkolnego 

i przedszkola 

 

Imię i nazwisko:                                                                Kąpiele Wielkie, dn.……………… 

…………………………….. 

 

Oświadczenie rodzica 

 

Oświadczam, iż: 

1. Moje dziecko……………………………………………………………… jest zdrowe 

i nie posiada objawów świadczących o możliwości zakażenia chorobą zakaźną, tj. 

podwyższona temperatura, kaszel, katar, wysypka, trudności w oddychaniu, dreszcze i 

inne mogące świadczyć o zakażeniu. 

2. Jestem świadomy/a zagrożenia czynnikami ryzyka COVID-19 u dziecka, jego 

rodziców, opiekunów, oraz innych domowników i biorę pełną odpowiedzialność za 

podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola jak i dowożeniem 

dziecka do instytucji. 

3. Wyrażam zgodę na  pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

4. Żadna osoba zamieszkująca wspólnie z dzieckiem, sprawująca nad nim opiekę lub 

osoba upoważniona do odbioru dziecka nie jest zakażona, nie przebywa  na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i  nie posiada objawów 

świadczących o możliwości zakażenia chorobą zakaźną, 

5. Żadna osoba mieszkająca wspólnie z dzieckiem, sprawująca nad nim opiekę lub 

opieka upoważniona do odbioru dziecka nie miała kontaktu z osobą zakażoną, 

przebywającą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

6. Zapoznałem/am  się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Publicznego 

Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego ZSP w Kąpielach Wielkich w czasie 

zagrożenia epidemiologicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 wywołującego COVID-19 

 

 

 

 ……………………… 

                                                                                                                Podpis rodzica 

 

 



                                                                                                                             Załącznik nr 2 

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z 

COVID – 19 

Imię i Nazwisko dziecka  

Godzina zauważenia objawów 
 

Jakie wystąpiły objawy 

 

 

 

 

Godzina poinformowania 

rodziców 

 

Kto został poinformowany  

Podpis osoby informującej  

Pomiary temperatury: 

Godzina Wysokość temperatury 

  

  

  

  

  

Inne zaobserwowane objawy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego:…………………………. 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym 

reżimem sanitarnym w oddziale przedszkolnym i przedszkolu w ZSP w Kąpielach Wielkich, 

informujemy, że w dalszym postępowaniu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do: 

 Kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka 

 Pozostawieniu dziecka przez co najmniej 14 dni w domu 

 Przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do 

przedszkola. 

W przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid – 19 rodzic/opiekun prawny jest 

zobowiązany do natychmiastowego poinformowania dyrektora przedszkola.  

 

………………………………… 

(data i podpis rodzica) 



 

Oświadczenie ratownika medycznego/ lekarza 

W wyniku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka, braku szybkiego kontaktu z 

rodzicami/opiekunami prawnymi i wezwaniu pogotowia: 

Dziecko zostaje zabrane przez karetkę pogotowia ratunkowego dnia …………….. o godz. 

………….. i zostaje przewiezione do szpitala 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………... 

(data i podpis ratownika medycznego/lekarza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


