
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym św. Józefa  

w Rzeszowie w czasie epidemii koronawirusa  (aktualizacja) 
opracowane przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

Ministra Edukacji i Ministerstwa Zdrowia.  

 
 

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA  

1. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

2. Rodzic/opiekun musi zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (zasłonięte usta i nos, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) zarówno podczas odprowadzania i odbierania 

dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.  

3. Rodzic/opiekun ma zachować odpowiedni dystans społeczny (min. 2 m) w odniesieniu  

do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców.  

4. Przedszkole zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku, instrukcję  

z zasadami prawidłowego dezynfekowania rąk oraz informację o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez wchodzących.  

5. Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic/opiekun obowiązany jest zatrzymać się  

w strefie wyznaczonej i przekazać dziecko osobie z personelu. Odbierając dziecko  

z przedszkola oczekuje na dziecko w wyznaczonej strefie.  

6. Wyznaczona osoba z personelu przedszkola dokonuje przy wejściu pomiaru temperatury 

dziecka termometrem bezdotykowym – po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica.  

7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko podwyższonej 

temperatury (37,50C) lub innych objawów chorobowych, pracownik nie odbiera dziecka, 

pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. 

Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem 

oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

8. Do przedszkola nie mogą przychodzić dzieci, jeżeli ktoś z ich domowników przebywa na 

kwarantannie lub w izolacji z powodu podejrzenia zakażenia. Rodzic/opiekun podpisuje w tej 

kwestii stosowne oświadczenie.  

9. Kontakt nauczyciela lub innego pracownika przedszkola z rodzicem powinien być 

ograniczony do minimum.  

10. Zabrania się rodzicom wchodzenia do sal, szatni, łazienek oraz na plac zabaw.  Po wybraniu 

dziecka rodzic wraz z dzieckiem nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym. 

11. W okresie adaptacyjnym rodzic/opiekun dziecka nowoprzyjętego może wejść do szatni 

przedszkolnej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja 

rąk lub rękawiczki jednorazowe, dystans społeczny od innych osób).    

 

 



ORGANIZACJA PRACY W GRUPACH  PRZEDSZKOLNYCH 

1. Poszczególne grupy przedszkolne przebywają w wyznaczonych i stałych salach – w miarę 

możliwości pod opieką tych samych wychowawców.  

2. Dzieci nie mogą wnosić do sal zabawek ani innych przedmiotów przyniesionych z domu.  

3. Z sal są usunięte przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można skutecznie 

dezynfekować.  

4. Dzieci mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw pod nadzorem 

nauczyciela, przy zachowaniu zmianowości grup lub w wyznaczonych strefach.  

5. Dostępne na placu zabaw urządzenia są dezynfekowane. Bezwzględnie zabrania się 

korzystania ze sprzętu, który zostanie oznaczony taśmą i zabezpieczony przed używaniem.  

6. Grupy mogą wychodzić na spacery poza teren placówki, przy zachowaniu wymaganej 

odległości od osób trzecich.  

7. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują  

w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.  

8. Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce oraz przypomina  

o zasadach higieny; podkreślając, że dziecko powinno: zasłaniać twarz podczas kichania czy 

kasłania, nie podawać ręki na przywitanie oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.  

9. Nauczyciel dba o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi 

z innej grupy, np. na placu zabaw. 

 

UTRZYMANIE HIGIENY PRZEZ PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA  

1. Przedszkole zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, 

maseczki lub przyłbice i obliguje do stosowania w kontaktach z innymi osobami.  

2. Przedszkole zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

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

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.  

3. Woźne oddziałowe myją/dezynfekują powierzchnie, sprzęty, zabawki we wszystkich 

pomieszczeniach przedszkolnych – poza kuchnią i zapleczem kuchennym (te pomieszczenia 

myje/dezynfekuje pomoc kuchenna). 

4. Pracownicy przedszkola dbają o wietrzenie sal, w których organizuje się zajęcia co najmniej 

raz na godzinę.  

5. Pracownicy pomocniczy – główna księgowa, intendent, robotnik gospodarczy oraz personel 

kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami i woźnymi oddziałowymi. 

6. Znajdujące się w placówce dystrybutory wody pozostają poza zasięgiem dzieci i obsługiwane 

są przez pracownika przedszkola.  

7. Przedszkole przeprowadza ozonowanie pomieszczeń przedszkola 1 raz w miesiącu.  

 



ŻYWIENIE 

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  

3. Pracownicy kuchni: dezynfekują ręce przed wejściem do pomieszczenia, gdzie 

przygotowywane są posiłki; myją ręce: przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona 

do spożycia, po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, po zakończeniu procedur 

czyszczenia/dezynfekcji, po skorzystaniu z toalety, po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

itp. 

4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 

maseczki ochronne; 

5. Wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na 

śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest 

możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje 

opakowanie;  

6. Po dezynfekcji opakowań towar zostaje przeniesiony do pomieszczenia/magazynu przez 

pracownika przedszkola.  

7. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów 

do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 

8. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu 

z opiekunami, wychowawcami dzieci. 

9. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach, a po ich zakończeniu woźna 

oddziałowa dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy 

których spożywane były posiłki.  

 

KONTAKTY Z OSOBAMI Z ZEWNĄTRZ  

1. Przebywanie w placówce osób z zewnątrz jest ograniczone do minimum – zasadniczo do 

rodziców i dostawców.  

2. Odbiór towaru, przesyłek, itp. odbywa się przez wyznaczonego pracownika przed drzwiami 

budynku, z użyciem środków ochrony osobistej.  

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

1. Przedszkole zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych.  

2. Dziecko, które manifestuje lub przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować  

w odrębnym pomieszczeniu. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, 

który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.  



3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 

zastępującą. 

4. Nauczyciel kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicami/opiekunami dziecka 

w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola, natomiast dyrektor powiadamia Powiatową 

Stację Epidemiologiczną oraz organ prowadzący i informuje o objawach. 

5. Pracownicy przedszkola nie mogą przychodzić do pracy w przypadku zaobserwowania 

niepokojących objawów chorobowych. W wypadku podejrzenia zakażenia powinni 

skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogorszenia 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 sugerujących zakażenie koronawirusem – niezwłocznie zostaje on odsunięty od pracy 

i odizolowany w przygotowanym pomieszczeniu.  

7. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

8. Przygotowuje się listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach 

przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Powiadamia się stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosuje ściśle do jej wytycznych.  

9. Obszar, w którym przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.  

 

 

 

Dyrektor przedszkola s. Irena Jagodzińska 


