
 

         

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA 

COVID-19 

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  W GARDNIE WIELKIEJ 

 

 

I. Zasady organizacji pracy w szkole/przedszkolu 

1. Do przedszkola uczęszcza wyłącznie zdrowe dziecko, bez  objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać  

dziecka do przedszkola. 

3. Rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren przedszkola. Za pomocą dzwonka zgłaszają 

przyprowadzenie lub odbiór dziecka.  

4. Przed wejściem na przedszkola dezynfekuje się ręce środkiem odkażającym. Informacje 

o obowiązku i dezynfekowania rąk zamieszczone są przy wejściu do budynku. 

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola oraz 

młodszych uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny (także na terenie i wokół 

budynku szkoły) w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m. 

6. Dzieci oraz młodsi uczniowie do przedszkola/szkoły są przyprowadzani/odbierani przez 

osoby zdrowe. 

7. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej - stałej sali. 

8. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym lub w szafce. 

9. Przedszkolakom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

11. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. 

12. Nakazuje się korzystanie przez przedszkolaków z placu zabaw oraz pobyt na świeżym 

powietrzu. 

13. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

Rzeczy, których nie można zdezynfekować, nie będą używane. 

14. Nie organizuje się zabaw, gier zespołowych sprzyjających bliskiemu kontaktowi między 

uczniami. 

15. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 



lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

16. Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do 

szybkiej komunikacji. 

17. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka/ucznia, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

18. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w sali 

naprzeciwko logopedy z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i 

rodzice/opiekunowie są zobowiązani do pilnego odebrania dziecka/ucznia z 

przedszkola/szkoły. 

 

II. Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły 

1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby. 

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora 

szkoły. 

4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej lub COVID-19 w godzinach 

świadczenia pracy pracownik niezwłocznego udaje się do izolatorium i telefonicznego 

powiadamia dyrektora szkoły. 

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z przedszkola/szkoły dezynfekują ręce płynem 

do dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą. 

6. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym. 

7. Zachowują dystans społeczny między sobą, a także ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

8. Każdorazowo po kontakcie z osobą z zewnątrz pracownik ma obowiązek zdezynfekowania 

przyłbicy oraz zmiany rękawiczek lub zdezynfekowania rąk. 

9. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy 

przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych. 

10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad 

zapobiegawczych, które wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 

 Często myć ręce zgodnie z instrukcją. 

 Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, zakrywając usta i nos łokciem. 

 Unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

 Jeżeli na terenie przedszkola/szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub 

rękawiczek jednorazowych, po zużyciu, należy je wyrzucić do wyznaczonego w tym 

celu pojemnika. 

 

III. Obowiązki nauczycieli 

Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły: 

1.  Wyjaśniają dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego 

zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w 

dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia 



lęku. 

2. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu 

w budynku. 

3. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość 

mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz 

bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji. 

4. Dokonują lub zlecają pomocy nauczyciela pomiar temperatury ciała dziecka/ucznia w razie 

zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby. 

5. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od 

nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć 

edukacyjnych, posiłków. 

6. Nie organizują zajęć, zabaw sprzyjających tworzeniu się większych skupisk dzieci w jednym 

pomieszczeniu, pamiętają o zachowaniu odpowiedniej odległości. 

 

IV. Obowiązki pracowników obsługi 

1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz 

sanitariatów i ich wyposażenia oraz wypełniają każdorazowo kartę monitoringu 

wykonywanych czynności. 

2. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wypełnianiem kart monitoringu sprawuje 

pracownik wyznaczony przez dyrektora. 

3. Dwa razy dziennie dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie, 

minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk. 

4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze 

krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji oraz informacji z kart charakterystyk. Przestrzegają czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

dzieci/uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Wietrzą pomieszczenia, w których nie są organizowane zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 

7. Po zakończeniu pracy  wietrzą sale zajęć, dezynfekują zabawki, wszelkie wyposażenie, blaty 

stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz 

powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe. 

 

V. Zadania i obowiązki rodziców 

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

warunkach pandemii COVID-19 w placówce oraz bezwzględnie ich przestrzegają. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury 

ciała u dziecka/ucznia. 

3. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 

4. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają 

w kwarantannie, izolacji.  

5. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku 



temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37º C rodzic nie przyprowadza dziecka do 

przedszkola/szkoły. 

6. Dbają, aby dziecko nie wniosło do przedszkola żadnych zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. 

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, 

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

8. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie przytula się do nauczycielki, pracowników 

szkoły oraz kolegów i koleżanek, nie chwyta ich za rękę, nie dotyka, nie prosi o wzięcie na 

kolana. 

9. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce i wchodzą w maseczkach. 

10. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły, umożliwiając dyrektorowi i 

pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły. 

 

VI. Gastronomia 

1. Posiłki są dostarczane w formie caterigu ze szkoły. Osoba dostarczająca posiłek - 

odpowiednio zabezpieczona (maseczka, rękawiczki) - zostawia go w pomieszczeniu 

kuchennym. 

2. Pomoc, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk/ założeniu rękawiczek, rozkłada posiłki na 

talerze i stawia na stolikach.  

3. Po każdym posiłku są czyszczone blaty stołów i poręcze krzeseł. 

4. Nie ma samoobsługi. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną 

(pomoc). Posiłki dla przedszkola przygotowywane są w porcjach indywidualnych dla każdego 

dziecka. 

5. Brudne wielorazowe naczynia i sztućce naczynia są pakowane do pojemników i 

przekazywane do stołówki szkolnej, gdzie są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60oC lub wyparzane. 

 

 

X. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

2. W przedszkolu wydzielono pomieszczenie tzw. Izolatorium, w którym będą izolowane osoby 

z objawami chorobowymi. Jest to sala terapeutyczna.  

3.  Jeżeli dziecko przejawia lub zgłasza niepokojące objawy choroby, ma podwyższoną 

temperaturę (powyżej 37oC), będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, z zachowaniem 

wymaganego dystansu od innych osób. O zaistniałej sytuacji zostaną powiadomieni 

rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

4. W przypadku poinformowania przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, o 

tym, że dziecko jest zarażone SARS-Co-V-2, dyrektor niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

organ prowadzący i wdraża procedury z pkt. 8 i 9 oraz stosuje się do zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego.  



5. Pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

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

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

 

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

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on udać się do izolatorium, a następnie 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną.  

7. W przypadku uzyskania informacji od pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem 

COVID-19 dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową 

stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego 

postępowania. 

8. Niezwłocznie sporządza się listę osób, które miały styczność z osobą z podejrzeniem 

zakażenia wirusem oraz wykaz miejsc, w których ta osoba przebywała. 

9. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, poddaje się  

    gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

 

X Postanowienia końcowe 

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się uczniów, nauczycieli, pracowników i  

rodziców/prawnych opiekunów dzieci/uczniów. 

 


