
WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII 
KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 (COVID-19) W PRZEDSZKOLU NR 10 

„PRZEDSZKOLU NA KAŻDĄ POGODĘ” WE WROCŁAWIU  
OBOWIĄZUJĄCA OD 01.09.2020 

 
 
 

 

1. Cel procedury 
 
Zwiększenie bezpieczeństwa w przedszkolu poprzez : 
 

a) wdrażanie zasad przyprowadzania i odbiór dziecka do/z przedszkola 

b) określenia sposobu organizacji opieki w przedszkolu  
c) wprowadzenie zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w 

przedszkolu  
d) wdrożenia zasad organizacji żywienia 

e) wdrożenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  
f) ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami w sytuacji 

podejrzenia u dziecka zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 
 
2. Zakres procedur 
 
Procedurom podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, w 
ogrodzie przedszkolnym w czasie zagrożenia koronawirusem sars-cov-2 (covid-19)  
Procedura dotyczy szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami pracowników przedszkola. Za 
prawidłową organizację przepływu informacji odpowiada dyrektor przedszkola. 

 

3. Osoby podlegające procedurom 
 

a) procedury dotyczą nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców  
b) wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego informowania 

o wszelkich zaistniałych zagrożeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.  
c) do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dyrektor, nauczyciele oraz 

rodzice.  
1) Dyrektor: organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania); 
2) Nauczyciel: organizacja pracy w grupie, bieżąca informacja o dziecku  
3) Rodzice (opiekunowie prawni): informacja na temat zdrowia dziecka. 

 

4. Sposoby przekazywania informacji: 
 

a) ustnie: kontakty telefoniczne; 

b) pisemnie: SMS; maile, strona internetowa 
 
 
5. Opis procedury 
 
1) Do przedszkola przyjmowane są dzieci zakwalifikowane w drodze rekrutacji. 

2) Rodzice zobowiązani są do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej procedur.  

3) Wprowadza się niżej wymienione procedury postępowania w czasie panującego 

zagrożenia epidemiologicznego. 



 
 

 

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA DO/Z PRZEDSZKOLA. 
1. Do przedszkola przyprowadzane i odbierane są dzieci wyłącznie przez rodzica/ opiekuna  
prawnego. 
 
2. Rodzic/ opiekun prawny jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo w drodze do 

przedszkola i z przedszkola do domu. 
 
3. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko jest zobowiązany do 

posiadania maseczki ochronnej (osłony ust i nosa) ,rękawiczek lub dezynfekuje ręce.  
4.  Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz. 
5.  Każdej osobie wchodzącej do przedszkola (rodzicowi,  dziecku) pracownik przedszkola 

mierzy temperaturę, termometrem bezdotykowym. 
 
6. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzając dziecko wchodzi do szatni z zachowaniem 

zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi. 
a) W szatni jednorazowo maksymalnie może przebywać 10 osób (dzieci i osób dorosłych)- 

dotyczy Budynku A ul. Starogajowa 100 
b) W szatni jednorazowo maksymalnie może przebywać 30 osób (dzieci i osób dorosłych)- 

dotyczy Budynku B ul. Piotrkowska 9. 
 
6.  Pracownik przedszkola odprowadza dziecko z szatni do sali zajęć. 
 
7. Pracownik przedszkola dyżuruje przy wejściu do godziny 8:20.  
 
8. Rodzic/ opiekun prawny lub upoważniona osoba odbiera dziecko zgodnie z deklaracją z 

przedszkola. 
 
9. Rodzic/opiekun prawny wchodzi do części wspólnej gdy dziecko zostanie przyprowadzone 

do szatni przez dyżurującego pracownika przedszkola. 
 
10. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzając i odbierając dziecko do/z przedszkola ma 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i 

innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący minimum 1,5 metra. 
 
11. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych.  
12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe. 
 
13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
 
14. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobligowany do 

podpisania deklaracji i  oświadczenia załączniki do niniejszej procedury. 

 

II.PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU: 
 

1. Jedna grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  
2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie  
3. W grupie może przebywać 25 dzieci. 
 
4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.  
5. W salach w których przebywają dzieci zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie dezynfekować.  
6. Pozostałe zabawki będą regularnie dezynfekowane.  
7. Wprowadza się zakaz przynoszenia i wynoszenia z przedszkola przedmiotów i zabawek. 
 
8. Sale, w których organizowane są zajęcia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w 

czasie pobytu dzieci na ogrodzie a w razie potrzeby podczas zajęć. 



9. Pracownicy administracji oraz personel kuchenny nie mają kontaktu z dziećmi.  
10. Opiekunowie zachowują dystans między sobą wynoszący 1,5m.  
11. Dzieci przebywają na ogrodzie przedszkolnym przy zachowaniu odległości i zmianowości.  
12. Przedszkole nie organizuje wyjść ani spacerów poza teren przedszkola. 
 
 

 

III. POCEDURA HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W  
PRZEDSZKOLU  

1. Przy wejściach do przedszkola umieszczony jest dozownik do dezynfekcji rąk.  
2. Rodzice i pracownicy są zobligowani do dezynfekcji rąk. 
 
3. Przedszkole zapewnia środki higieniczne, potrzebne do bieżącego funkcjonowania 

placówki. 
 
4. Wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 

maseczki ochronne, przyłbice.  
5. W konkretnych sytuacjach mają do dyspozycji wodoodporny fartuch z długimi rękawami. 
 
6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są instrukcje z zasadami prawidłowego 

mycia i dezynfekcji rąk. 
 
7. W przedsionku, na salach zajęć są umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej i służb medycznych. 
 
8. W przedszkolu monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach. 
 
9. Nauczyciele i pracownicy przebywający z dziećmi w sali mają obowiązek pilnowania, aby 

dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, 

przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 
 

IV PROCEDURA ORGANIZACJI ŻYWIENIA 
 
 

1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki 

ochrony osobistej. 
 
2. Zobowiązuje się pracowników kuchni do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców.  
3. W kuchni przebywają tylko pracownicy kuchni. 
 
4. Pracownik obsługi przebywający z nauczycielem i dziećmi po zdezynfekowaniu 

powierzchni stolika nakrywa do posiłku. 
 

 

V PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
 

1. Do pracy przychodzą osoby zdrowe bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 



2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów informują pracodawcę, pozostają 
 

w domu i kontaktują się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

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

pracownik dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje o zagrożeniu zakażeniem 

koronawirusem.  
 

3. 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. 

Odizolować. 
 

4. Zdezynfekować obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik. 
 

5. W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych 

(gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem) natychmiast zostaje 

odizolowane w przygotowanym do tego pomieszczeniu.  
6. Nauczyciel zgłasza niepokojące objawy chorobowe dyrektorowi przedszkola. 

 
7. Dyrektor bezzwłocznie, telefonicznie powiadamiania rodziców/ prawnych opiekunów. 

 
8. Dyrektor powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższy oddział zakaźny, a 

w razie pogarszania się stanu zdrowia nauczyciel dzwoni pod nr 999 lub 112 
 

i informuje o zagrożeniu zakażeniem koronawirusem. 
 

9. Pracownicy przedszkola postępują zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od 
pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  

10. Dyrektor powiadamia organ prowadzący i Kuratorium oświaty. 
 

11. Dyrektor lub wskazana przez niego osoba ustala listę osób przebywających w tym samym 

czasie w części/ częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana  
o zakażenie. 

 
12. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym. 
 
 

VI  PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

 

1. Dzieci przebywają na ogrodzie przedszkolnym przy zachowaniu odległości i 
zmianowości.  

2. Jednocześnie na podwórku przebywają dwie grupy – Starogajowa, pięć grup – 
Piotrkowska. 

  
3. Dzieci nie korzystają z placów zabaw oraz z piaskownicy.  
4. Po każdej grupie przebywającej w szatni następuje dezynfekcja pomieszczenia. 

 

VII PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KONTAKTÓW Z RODZICAMI 
 

 

1. Rodzic dziecka zobowiązany jest podać dyrektorowi aktualne dane kontaktowe zapewniające 

szybką komunikację z przedszkolem. 
 
2. Nauczyciel w sytuacji wystąpienia u dziecka niepojących objawów sugerujących zakażeniem 

koronawirusem, bezzwłocznie informuje dyrektora przedszkola. 
 
3. Dyrektor lub wskazany pracownik informuje rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka z 

przedszkola w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby.



 


