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PROCEDURY BEZPIECZNEŃSTWA 

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI  PRACY 

PRZEDSZKOLA NR 1 BAJECZKA W OBORNIKACH 

W CZASIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Procedura została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                      

29 kwietnia 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U.2020.780) oraz Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 04.05.2020r. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w czasie funkcjonowania 

placówki. 

 

 

§ 2 

           OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

1. Dyrektor zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej oraz środki higieniczne i dezynfekujące. 

2. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi 

im obowiązkami.  

3. Dopilnowuje, by przy wejściach, w holach głównych umieszczone zostały pojemniki z płynem 

dezynfekującym oraz informacje o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk. Bezwzględnie przy 

każdorazowym wejściu/wyjściu do i z placówki należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk 

wg instrukcji. 

4. Dyrektor nadzoruje  umieszczenie w  widocznych miejscach instrukcji zakładania  i zdejmowania 

maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, a w miejscach do tego przeznaczonych 

instrukcji mycia rąk. 

5. Dyrektor przedszkola ustala liczbę grup w przedszkolu  z uwzględnieniem następujących wytycznych: 

a) jedna grupa dzieci, w zbliżonym do siebie wieku, przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali; 

b) do grupy przyporządkowane będą, w miarę możliwości, te  same nauczycielki i pomoce 

nauczycielek; 

c) w miarę możliwości, nie będą angażowane w zajęcia opiekuńcze-wychowawcze nauczycielki                  

i inni pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 
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6. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym ustala maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych 

grupach,   z uwzględnieniem wytycznych, gdzie minimalna przestrzeń  do wypoczynku, zabawy i zajęć                     

dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.  

7. Dyrektor ustala przy pomocy środków komunikacji (telefon, poczta e-mail) listę dzieci, których rodzice 

deklarują powrót do przedszkola. Jeżeli wskazana liczba jest wyższa aniżeli liczba dzieci, które mogą 

przebywać w grupach, dyrektor ustala listę dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup                             

z uwzględnieniem następujących wytycznych: 

a) w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; 

b) pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane                                 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

c) do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice nie wyrazili zgody na pomiar 

temperatury jego ciała jeśli zaistnieje taka konieczność, np. w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

8. Zapoznaje pracowników z instrukcjami: prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania rękawic 

jednorazowych i masek na twarz. 

9. Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie, w którym będzie można odizolować dziecko                     

lub pracownika  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych ( izolatkę) oraz wyposaża                        

je w środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące. 

10. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika. 

11. Współpracuje ze służbami sanitarnymi. 

12. Prowadzi z rodzicami komunikację dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. 

 

                                                                                   

§ 3 

 

          OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓWPRZEDSZKOLA 

1. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji własnego zdrowia i pomiaru 

temperatury ciała dwa razy dziennie.  

3. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni przedszkola, z wyłączeniem pracowników kuchni,                        

do przedszkola  wchodzą   i wychodzą wejściem głównym. 

4. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego. 

5. Pracownicy niepedagogiczni w czasie wykonywania czynności porządkowych wychodzą m.in. do punktu 

składowania śmieci, czy też celem dezynfekcji urządzeń na placu zabaw, wyjściami tylnymi, tj. wyjściami            

przez boisko przedszkolne. 

6. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do i z palcówki/ odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk 
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według instrukcji. 

7. Pracownicy w trakcie pracy często myją ręce zgodnie z instrukcją. 

8. Pracownicy niepedagogiczni wykonujący codziennie czynności porządkowe i dezynfekujące 

dokonaną czynność odnotowują każdorazowo w kartach monitorowania czynności i dezynfekcji. 

9. Pracownicy pedagogiczni pracują zgodnie z ustalonym prze Dyrektora planem pracy, w  ciągu  jednego  

dnia w grupie  pełnią  dyżury  dwie  nauczycielki, pozostałe kontynuują edukację zdalną.                         

10. Nauczyciele pracujący stacjonarnie: 

a) Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi, organizują codzienną gimnastykę w sali                                

przy otwartych oknach; 

b) Co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym                           

o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem                  

oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. 

Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

c) Dbają o to, by dzieci z jednej grupy unikały kontaktów z dziećmi z innych grup; 

d) Organizują wyjścia na teren boiska przedszkolnego tak, aby dzieci nie spotykały się z dziećmi                    

z innych grup; 

e) Dbają o to, by dzieci nie korzystały z piaskownic; 

f) Nie organizują wyjść poza teren przedszkola; 

g) Prowadzą z rodzicami komunikację dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu; 

h) W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów choroby nauczyciele niezwłocznie odizolowują 

dziecko w odrębnym pomieszczeniu ( izolatce), pozostawiając dziecko pod opieką wyznaczonej 

przez Dyrektora pomocy nauczyciela i powiadamiają rodziców / prawnych opiekunów dziecka           

o potrzebie pilnego odbioru dziecka z przedszkola. 

11. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela w sali: 

a) Odbierają dziecko od osoby przyjmującej dziecko do przedszkola; dopilnowują, by dziecko                      

przed wejściem do szatni umyło ręce zgodnie z instrukcją, nadzorują czynności związane                          

z rozebraniem się dziecka, odprowadzają dziecko do sali i przekazują dziecko nauczycielce                 

w grupie;  

b) Przyprowadzają dziecko z grupy do szatni, nadzorują czynności związane z ubraniem się 

dziecka,  dopilnowują, by dziecko przed wyjściem z przedszkola umyło ręce i osuszyło ręce 

zgodnie z instrukcją,  przekazują dziecko osobie wydającej dziecko osobom upoważnionym                 

do odbioru dziecka z przedszkola; 

c) Dopilnowują, by dzieci w sali  myły ręce mydłem, szczególnie przed i po jedzeniu,                           

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu; 

d) Odbierają w drzwiach wejściowych do sali posiłki dla dzieci, rozkładają porcje, dopilnowują,                  

by dzieci spożyły posiłki, transportują wózek z naczyniami i resztkami posiłków za drzwi 

wejściowe  do sali,  porządkują miejsca po spożyciu posiłków, myją blaty, podłogi i dezynfekują 

powierzchnie (blaty stolików, krzesełka); 

e) Co najmniej raz na godzinę wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia; 
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f) Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania                         

w czystości toalet; 

g) Przynajmniej dwa razy dziennie myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiły się 

dzieci; dezynfekują powierzchnie dotykowe - klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł                                                       

i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów w czasie, kiedy dzieci przebywają na czas dezynfekcji                         

w wyznaczonej przez dyrektora sali zabaw; 

h) Pomoc  nauczyciela, wyznaczona przez Dyrektora, w przypadku wystąpienia u dziecka objawów 

chorobowych,   dodatkowo   sprawuje opiekę i   odpowiada   za  dziecko odizolowane, u którego 

stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19. Sprząta i dezynfekuje 

izolatkę w przypadku stwierdzenia podejrzenia u dziecka zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19. 

12. Personel obsługowy – woźne poza salami : 

a) Utrzymują w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekują powierzchnie dotykowe (poręcze, 

włączniki,  klamki)  i powierzchnie płaskie;  

b) Odbierają z kuchni posiłki podawane w zamkniętych naczyniach, przygotowują transport 

posiłków  i naczyń do sal, dostarczają posiłki na wózku gastronomicznym  do drzwi 

wejściowych do sal;  

c) Odbierają z sal wózki z resztkami żywności i używanymi naczyniami, segregują odpady, 

przygotowują naczynia do mycia; 

d) Zmywają naczynia w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60℃; 

e) Zabezpieczają umyte naczynia w zamkniętych szafkach; 

f) Dezynfekują powierzchnie i sprzęty (po każdorazowym użyciu); 

g) Sprzęt na placu zabaw czyszczą po każdorazowym wyjściu grupy dzieci z placu z użyciem 

detergentów  i  środków dezynfekujących; 

h) Woźne, w miarę możliwości, nie kontaktują się z dziećmi oraz personelem bezpośrednio 

opiekującym się dziećmi. 

13. Personel kuchenny, intendentka: 

a) Przestrzegają  warunków wymaganych przepisami prawa dotyczącymi żywienia zbiorowego; 

b) Personel kuchenny wykonując zadania, utrzymuje odległość dwóch metrów pomiędzy 

stanowiskami pracy; 

c) W miarę możliwości, nie kontaktują się z dziećmi oraz personelem bezpośrednio opiekującym 

się dziećmi; 

d) Korzystają z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów                                      

(po przygotowaniu ostatniego posiłku) oraz utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji 

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

e) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęt i pomieszczenia zaplecza 

kuchennego; 

f) Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka. 

g) Intendentka wydaje towar kucharce wystawiając go na wózku gastronomicznym. 
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h) Odbiera towar od dostawcy zachowując dystans min.2 metrów z miejsca wyznaczonego                       

na składowanie. Zarówno intendentka, jak i dostawcy zobowiązani są do używania maseczek 

zasłaniających usta i nos, rękawic jednorazowych oraz fartucha ochronnego. 

i) Intendentka po odebraniu produktów w opakowaniach jest zobowiązana do ich umycia                          

lub zdezynfekowania. 

. 

                                                                                  § 4 

 

          OBOWIĄZKI  RODZICÓW/OPIEKÓNÓW PRAWNYCH DZIECKA   

 

1. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka, którzy przyprowadzają dziecko do przedszkola zobowiązani                  

są do: 

a) Przyprowadzenia do przedszkola dziecka zdrowego, bez żadnych objawów chorobowych lub 

infekcji, które nie miało kontaktu z osobą chorą, z objawami lub zakażoną. W sytuacji 

przyprowadzenia do przedszkola dziecka chorego, pracownicy przedszkola mają prawo  

odmówić przyjęcia  dziecka  do przedszkola, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie zawiadamiają 

dyrektora.  

b) Niezwłocznego reagowania na każde wezwanie z przedszkola, w tym do pogarszającego się 

stanu zdrowia dziecka; 

c) Bieżącego informowania nauczycieli o stanie zdrowia dziecka; 

d) Nie przynoszenia do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek; 

e) Przyprowadzania i odbierania dziecka w maseczkach ochronnych; 

f) Zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci                    

i ich rodziców wynoszącego min. 2 metry; 

g) Złożenia na dwa dni przed przyprowadzaniem dziecka do przedszkola oświadczeń stanowiących 

załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.  Odmowa  oświadczeń jest równoznacza z brakiem 

możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola.  

 

 

                                                                                  § 5 

          ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI  

 

1) Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzice przekazują dziecko pracownikowi przedszkola                       

w  drzwiach wejściowych do placówki. 

2) Dziecko zostaje przekazane pomocy nauczyciela z grupy, do której będzie uczęszczało dziecko. 

3) Dziecko pod nadzorem pomocy nauczyciela umyje w łazience ręce wodą z mydłem. 

4) W szatni pomoc nauczyciela pomoże dziecku, w miarę potrzeby, rozebrać się i przebrać obuwie. 

5) Pomoc nauczyciela odprowadzi dziecko do sali i przekaże dziecko pod opiekę nauczycielki.  
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6) Zgodnie z wytycznymi, dziecko będzie objęte opieką w grupie do 10 dzieci w sali w nowej części 

przedszkola lub 12 dzieci w pozostałych salach. 

7) Jedna grupa dzieci, w wieku zbliżonym do siebie, przebywać będzie w stałej, wyznaczonej przez 

dyrektora sali. 

8) Dzieci z różnych grup się będą łączone.  

9) W przedszkolu organizowane będą zajęcia opiekuńcze - wychowawcze. Podstawa programowa 

realizowana będzie nadal w trakcie zajęć za pośrednictwem komunikowania się na odległość (nauka 

zdalna), a dzieci uczęszczające do przedszkola powinny zlecone aktywności wykonywać w domu. 

10) Przynajmniej dwa razy dziennie dzieci przejdą do wyznaczonej przez dyrektora sali zabaw po to, by                 

w sali do której uczęszczają mogły zostać przeprowadzone czynności dezynfekujące zabawki, przedmioty 

oraz sprzęty używane przez dzieci, jak też umyte i zdezynfekowane powierzchnie płaskie. 

11) Co godzinę wietrzona będzie sala, w której przebywają dzieci. 

12) Dzieci będą wychodziły na plac zabaw pod opieką nauczyciela i pomocy nauczyciela. Nie będą spotykały 

się z dziećmi z innych grup. 

13) Dziecko będzie odprowadzane przez pomoc nauczyciela do szatni. Pomoc będzie nadzorowała ubieranie 

się dziecka. Dziecko przed wyjściem z przedszkole pod nadzorem pomocy nauczyciela umyje w łazience 

ręce wodą z mydłem i osuszy ręce. 

14) Pomoc nauczyciela przekaże dziecko pracownikowi przedszkola wydającemu dziecko osobie 

upoważnionej do odbioru dziecka z placówki.  

 

§6 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA  

ZAKAŻENIA LUB RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM W PRZEDSZKOLU 

 

Procedura postępowania dotycząca dzieci i rodziców: 

1. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na stan chorobowy – 

zakażenie koronawirusem (CODIV-19), tj. m.in. podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, ból 

głowy, ból mięśni, wyraźne zmiany w zachowaniu, duszność i problemy z oddychaniem,  natychmiast 

powiadamia o dolegliwościach dziecka rodziców / prawnych opiekunów, dyrektora przedszkola oraz 

stację sanitarno – epidemiologiczną lub oddział zakaźny i stosuje się do wydawanych instrukcji                             

i zaleceń.  

2. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi, nauczyciel 

podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z w/w osobami. 

3. Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka zobowiązany jest natychmiast odizolować 

dziecko od pozostałych osób znajdujących się na terenie przedszkola, do specjalnie przygotowanego 

pomieszczenia (izolatki) do momentu przybycia rodzica /opiekuna prawnego, zapewnić opiekę pomocy 
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nauczyciela wyznaczonej przez dyrektora, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się                          

z rodzicami oraz osobami upoważnionymi - pogotowia ratunkowego. 

4. Pomoc nauczyciela, która sprawować będzie opiekę nad  dzieckiem do czasu przybycia rodziców / osób 

upoważnionych lub pogotowia ratunkowego zobligowana jest  do stosowania wszelkich zasad 

bezpieczeństwa i powinna być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, maseczkę zakrywającą usta i nos, fartuch ochronny. 

5. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie 

kolejnych dzieci do placówki. 

6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu,                                 

z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie tj.: klamki, blaty, 

zabawki, przybory, inne przedmioty, których dziecko mogło dotykać. 

7. Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka, mogące wskazywać na zakażenie korona 

wirusem (COVID-19) zobowiązany jest do  sporządzenia odpowiedniej notatki dotyczącej zaistniałej 

sytuacji. 

8. W sytuacjach nagłych (tj. utrata przytomności, duszności, zasłabnięcia i omdlenia) nauczyciel jest 

zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie 

posiadanych umiejętności. 

9. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) rodzice  

/opiekunowie prawni  zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 

zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 

 

Procedura postępowania  dotycząca pracownika: 

1. Pracownicy  zobowiązani są do stawiania się w pracy wyłącznie w dobrym stanie zdrowotnym. 

2. Pracownicy w stanach infekcji tj: kaszlący, kichający, z podwyższona temperaturą, osłabieniem 

organizmu oraz bólami głowy i mięśni nie powinni stawiać się w pracy. 

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

sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) dyrektor niezwłocznie odsunie go od pracy, 

niezwłocznie wstrzyma przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadomi właściwą stację sanitarno-

epidemiologiczną. 

4. Pracownik, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie koronawirusem 

(COVID-19) zostanie odizolowany od pozostałych osób przebywających na terenie placówki                       

do wyznaczonego pomieszczenia (izolatki). 

5. Dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno -epidemiologiczną o wystąpieniu objawów choroby 

COVID – 19 w celu ustalenia dalszego postępowania. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddane zostanie gruntownemu odkażaniu                  

oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.). 

7. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są 

do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku 

przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie placówki. 

mailto:bajeczka.ob@interia.pl
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8. Pracownikom przeprowadza się szkolenie z procedur związanych z funkcjonowaniem placówki                  

oraz postępowaniem w przypadku pojawienia się podejrzenia wystąpienia w przedszkolu koronawirusa. 

Z przeprowadzonego szkolenia sporządzony zostanie protokół. 

9. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem, dyrektor niezwłocznie sporządzi listę 

osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie przedszkola z osobą podejrzaną                          

o zakażenie i przekaże tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 11.05.2020r. 

        

        Renata Kijek 

           Dyrektor 

             Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach 
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