
                    Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Elfy” Zajkowska, Woźniewski s.c. 

 

            Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 obowiązująca na terenie      

             Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy” Zajkowska, Woźniewski s.c. 

 

Opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 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 

 

                                                                   §1 

                                                   Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przedszkola         

w okresie epidemii koronawirusa dotyczące wszystkich pracowników placówki przedszkolnej 

oraz dzieci uczęszczających do niej i ich rodziców. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem wśród 

wszystkich członków przedszkolnej społeczności. 

3. Procedura określa działania, które minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 

podjętych działań i środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka 

związanego z zakażeniem. 

 

                                                                          §2 

                                                   Organizacja pracy przedszkola 

1. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 17.30. 

2. Dostęp do korzystania z  wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci przyjęte               

do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. 

3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola oraz odbierane przez osoby zdrowe – rodziców i 

inne pełnoletnie osoby upoważnione przez rodziców do odbierania, z listy osób 

upoważnionych. 

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

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola! Rodzic ma obowiązek zgłoszenia 

dyrektorowi przedszkola sytuacji, o której mowa powyżej. 

6. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci do przedszkola zabawek i  innych zbędnych 

rzeczy. Podobnie dziecko nie powinno zabierać ze sobą do domu rzeczy z przedszkola. 

Ograniczenie nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności            

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele dbają o to, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym dzieciom, rodzice zaś dbają o ich regularne czyszczenie 

/pranie/dezynfekcję. 

7. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci jedzenia i picia.                                                                                                                                  

Dopuszcza się możliwość odbierania przez rodziców ostatniego posiłku (podwieczorek w 

formie suchej), w przypadku  dzieci, które odbierane są przed podwieczorkiem. Zostanie on 

zapakowany w jednorazowy woreczek foliowy. 



8. W przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeżeli rodzice decydują się 

na zakrywanie przez dziecko ust i nosa, są zobowiązani do przekazania nauczycielowi 

odpowiedniej ilości maseczek w podpisanym woreczku ( zamykanym pudełku). 

9. Z sal dydaktycznych, w których  przebywają wychowankowie przedszkola, zostają usunięte 

przedmioty, w tym zabawki oraz sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

zdezynfekować (np. pluszaki, dywany).                                                                                                                                           

Przybory sportowe do zajęć ( piłki, skakanki, obręcze, inne) są na bieżąco dezynfekowane. 

10. Sale dydaktyczne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie  

potrzeby także w czasie zajęć. W sezonie wiosna/lato/ jesień przy ciepłej pogodzie są otwarte 

i zapewniają dostęp świeżego powietrza. 

 11.  Rodzic wchodzi z dzieckiem do wiatrołapu i po zdezynfekowaniu rąk ( płyn dezynfekcyjny 

udostępniony przy wejściu) sygnalizuje dzwonkiem przybycie do przedszkola. Następnie 

przekazuje dziecko dyżurującemu na korytarzu pracownikowi, który mierzy dziecku temperaturę, 

pomaga rozebrać się i odprowadza do sali dydaktycznej pod opiekę nauczyciela. Podobnie 

podczas rozchodzenia się dzieci do domu, pracownik dyżurujący na korytarzu odbiera dziecko z 

sali, pomaga mu się ubrać i przekazuje rodzicowi, który oczekuje w wiatrołapie. Udziela 

informacji o funkcjonowaniu dziecka podczas dnia przedszkolnego.                                                                                      

Rodzice/opiekunowie  przyprowadzający i odbierający dzieci do/z przedszkola są zobowiązani             

do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, jak i innych rodziców  

wynoszący min. 1,5 m. Powinni też zachować wszelkie środki ostrożności ( m. in. osłona ust           

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

12.Przez okres jednego tygodnia (7 dni) rodzice dzieci  nowoprzyjętych do przedszkola będą 

mogli wejść z dziećmi do korytarza i szatni a następnie po rozebraniu, przekazać je nauczycielowi. 

Wchodząc  muszą być zabezpieczeni we własne środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

13.Za pisemną zgodą rodziców dyżurujący na korytarzu pracownik  dokonuje pomiaru 

temperatury ciała dziecka.                                                                                                                                                                                                    

Pomiar jest też dokonywany w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

14.Jeżeli mierzona temperatura przekracza 37,2° C lub dziecko wykazuje objawy chorobowe,  

zostają powiadomieni o tym fakcie rodzice dziecka. Są zobowiązani do niezwłocznego odebrania 

go z przedszkola. Dziecko w tym czasie przebywa pod opieką w izolatorium. 

W przypadku dzieci z alergią lub refluksem, które mogą wykazywać objawy chorobowe, rodzice 

proszeni są o przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie ich zdrowia i 

możliwości  uczęszczania do przedszkola. 

15.Dzieci nie dezynfekują rąk, natomiast myją je ciepłą wodą z mydłem po wejściu do sali                            

( instrukcje prawidłowego mycia rąk są udostępnione w łazienkach dla dzieci i pracowników). 

16.Pracownicy,szczególnie dyżurujący  na korytarzu, którzy odbierają i wydają wychowanków 

mogą używać środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbica, rękawiczki). 

17.Zaleca się aby rodzice dziecka po jego powrocie z przedszkola do domu uprali odzież oraz 

wyprasowali ją. 

18.Opiekunowie dzieci w przedszkolu powinni zachować dystans społeczny między sobą,   

wynoszący min. 1,5m. 

19.Pracownik kuchni nie  powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

20.Przebywanie osób trzecich w przedszkolu ogranicza się do niezbędnego minimum,                           

z zachowaniem środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). Interesanci, listonosz, kurier wchodzą tylko do wiatrołapu. Sprawy należy 

załatwiać możliwie szybko. 



21.Dzieci przebywają w grupach wiekowych pod opieką nauczyciela/nauczycieli. 

22.W oddziałach dopuszcza się obecność pomocy nauczyciela. 

23.W przypadku nieobecności nauczyciela w danym oddziale  ustalane jest zastępstwo. 

24.Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości           

od osób trzecich w formie wyjść ( spacerów) w pobliżu przedszkola. 

25.Dla dzieci najmłodszych przewiduje się odpoczynek poobiedni w formie leżakowania. 

26.Nauczyciele i rodzice zobowiązani są do przypominania dzieciom o podstawowych zasadach 

higieny ( unikanie dotykania twarzy, szczególnie okolic ust i nosa, niepodawanie ręki na 

powitane, zasłanianie twarzy podczas kaszlu  bądź kichania, używanie chusteczek higienicznych,  

prawidłowe mycie rąk). 

                                                                                  §3 

                                                            Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r. i  obowiązuje wszystkich jej odbiorców 

do odwołania do odwołania. 

2. Załączniki do procedury: 

Załącznik 1  Zasady bezpieczeństwa higienicznego w przedszkolu w okresie zagrożenia 

wirusem COVID-19 

Załącznik 2 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19 u pracowników przedszkola 

  

 

 

                           


