
 

 

 

 

 

 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

w związku  

z zagrożeniem wystąpienia COVID-19  

W Publicznym Przedszkolu nr 1 

 w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejsze procedury bezpieczeństwa obowiązują na terenie placówki w okresie pandemii 

COVID-19 i obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola nr 1 oraz rodziców dzieci 

uczęszczających do placówki. 

2. Procedury bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

3. Celem procedur jest: 

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia korona wirusem lub choroby COVID-19 

b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad         

dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej. 

4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17:00. 

5. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa (nie chodzą 

w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra 

właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych 

Procedurach. 

6. Niezbędne numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej 

oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki znajdują się na tablicy 

ogłoszeń przy wejściu, na tablicach przy każdej sali, w biurze dyrektora. 

7. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia: 

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie                        

z pomieszczeń przedszkola, sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu; 

2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściach do budynków : nr 1 i nr2, w łazienkach, w kuchni 

oraz zmywalni, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, przyłbice ochronne  

dla wszystkich pracowników; 

3) Instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych, instrukcje dotyczące prawidłowego dezynfekowania rąk przy 

dozownikach z płynem, instrukcje prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki 

oraz rękawic; 

 

 

 

 

 



VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego               

w warunkach pandemii korona wirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują 

omówione w rozdziale II pkt. 2 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1.  

2. Jeżeli rodzic będzie chciał uzyskać informacje na temat swojego dziecka, może kontaktować 

się z dyrektorem lub nauczycielem drogą e-mailową lub telefoniczną. 

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. 

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka                   

do instytucji, jeśli wcześniej chorowało. 

6. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia 

dziecku temperatury. 

7. Pilnują, żeby dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

8. 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. 

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

10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem                        

do dezynfekcji rąk (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). 

11. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola. 

12. Zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania instrukcji przyprowadzania  

      i odbierania dzieci z przedszkola, stanowiącej załącznik nr 6.  

      13.W sytuacji wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, rodzice zobowiązani są do złożenia                

            w placówce zaświadczeń z zakładu pracy - załącznik nr 2.  

 

IX. WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ 

 

1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren placówki. 

2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw. 

3. Grupy korzystają z placu zabaw zgodnie z harmonogramem. 

4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane  dwukrotnie w ciągu dnia  

na zakończenie każdego dnia pracy. 

5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych                   

do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 



X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA  

WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 

1. Jeżeli u dziecka stwierdzono podejrzenie zakażenia koron wirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę), pomoc nauczyciela bezzwłocznie dezynfekuje ręce oraz 

zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę  

i rękawiczki i izoluje dziecko od pozostałych. 

2. Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.  

4. Dyrektor lub pracownik zastępujący go natychmiast zawiadamia rodziców  

o konieczności odebrania dziecka z przedszkola. 

5. Sala i wyposażenie, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi są gruntownie 

myte i dezynfekowane. 

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika, pracownik 

zobowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora placówki.  

7. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik nie powinien przychodzić 

do pracy, powinien 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 może być zakażony koron wirusem. 

8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koron wirusem, należy niezwłocznie odsunąć go 

 od pracy. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

 

XI. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 01 września 2020 r. do czasu 

ich odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice zobowiązani są do zapoznania się z 

procedurami oraz do ich bezwzględnego przestrzegania. 


