
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2019/2020 
Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie 

z dnia 8 maja 2020 roku 
 

Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie  
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w trakcie prowadzonych 

zajęć oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  w przedszkolu 
„Wesołe Skrzaty” w Kleszczewie na czas zagrożenia epidemicznego 

Opracowane na podstawie wytycznych GIS z dn. 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz.U. z 2019 r. poz.322, 374 i 567). 

I. Organizacja opieki w przedszkolu: 
1. Jeżeli rodzice zdecydują przyprowadzać dziecko do przedszkola zobowiązani są do 

poinformowania placówki o zamiarze powrotu. 
2. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe. 
3. Dziecko do placówki przyprowadza i odbiera zdrowy rodzic. 
4. Dziecko od rodzica odbierze woźna, po uprzednim zmierzeniu dziecku temperatury, jeżeli 

temperatura będzie niższa niż 37o C zabierze dziecko do Sali. 
5. Rodzic nie może wchodzić na teren placówki. 
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
7. Rodzic podaje numer telefonu pod którym będzie dostępny w czasie pobytu dziecka  

w przedszkolu. 
8. Grupa liczy do 10 dzieci i przebywa w wyznaczonej sali. 
9. W sali do dyspozycji dzieci są tylko takie zabawki, które można zdezynfekować. 
10. Po skończonej zabawie dziecko musi oddać zabawkę do dezynfekcji. 
11. Każde dziecko otrzyma indywidualne przybory do rysowania. 
12. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zabawek, ani innych przedmiotów. 
13. Dzieci z różnych grup nie będą się kontaktowały między sobą. 
14. Dziecko, które przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie  odizolowane w odrębnym 

pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice w celu pilnego odebrania 
dziecka. 

15. Dzieci będą korzystały z przedszkolnego placu zabaw. Sprzęt codziennie będzie 
dezynfekowany. 

16. Dzieci nie będą wychodzić poza teren przedszkola. 
17. Rodzice i opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny minimum 2 metry oraz 

przestrzegać  środków ostrożności, maseczka zakrywająca nos i usta, rękawiczki jednorazowe 
lub dezynfekcja rąk. 
 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu do placówki, w łazienkach i w salach dydaktycznych dostępny jest płyn 
dezynfekujący. Każda osoba dorosła przy wejściu musi obligatoryjnie zdezynfekować ręce. 

2. Rodzice i dzieci powyżej 4 lat w drodze do przedszkola i z przedszkola muszą zakrywać nos 
i usta. 

3. Opiekunowie zobligowani są do dopilnowania, aby dzieci regularnie myły ręce mydłem po 
przyjściu do przedszkola, przed posiłkiem, po wyjściu z toalety, po powrocie z placu zabaw… 

4.  Codziennie będą dezynfekowane powierzchnie płaskie, klamki, włączniki: w salach, kuchni 
i w stołówce. Dezynfekcja będzie przeprowadzana po opuszczeniu pomieszczeń przez dzieci. 

5. Personel będzie zaopatrzony w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki, przyłbice, 
fartuchy. 

6. Na bieżąco będzie przeprowadzana dezynfekcja toalet. 
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III. Kuchnia 

1. Pracownicy kuchni są zobligowani do utrzymania wysokiej higieny, mycia  
i dezynfekcji sprzętów, stanowisk pracy, naczyń i sztućców, w miarę potrzeb będą zaopatrzeni 
w środki ochrony osobistej. 

2. Dzieci będą spożywać posiłki w stołówce szkolnej. Każda grupa będzie miała wskazane stałe 
miejsce w stołówce. Po każdym posiłku meble zostaną zdezynfekowane. 

3. Pracownicy kuchni będą wydawać posiłki na blaty, woźne podadzą posiłki dzieciom. 
4. Pracownicy kuchni i opiekunowie dzieci nie będą się ze sobą kontaktować. 
5. Naczynia odkładane na blat w zmywalni, po umyciu zostaną wyparzone. 
6. Opiekunki dzieci nie mogą wchodzić do zmywalni, kuchni. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki. 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić tylko osoby zdrowe. 
2. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych osoba zostanie odizolowana  

w sali 10K wyposażonej w środki ochrony i płyn do dezynfekcji. 
3. Na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19  

1) Pracownicy przedszkola w przypadku niepokojących objawów nie mogą przyjść do pracy, 
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 
112 i poinformować,  że mogą być zarażeni koronawirusem. 

2) W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy, należy powiadomić powiatową 
stację sanitarno-epidemiologicznej i zastosować się do wydanych instrukcji. 

3) Obszar, po którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i 
dezynfekcji. 

4) Numery telefonów do służb medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych 
umieszczone są w widocznym miejscu w salach. 

5) Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w tych samych 
miejscach w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się 
do wytycznych GIS dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz 
www.gis.gov.pl. 

6)  odnoszących się do osób które miały kontakt z zakażonym 
 

ZAWSZE MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ DO WŁAŚCIWEJ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNEJ W CELU KONSULTACJI LUB UZYSKANIA PORADY. 

 

V. Uwagi końcowe: 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Przedszkolu Wesołe Skrzaty w Kleszczewie od 11 
maja 2020 r. do odwołania.  

2. Rodzice dzieci przedszkolnych i pracownicy placówki zobligowani są do przestrzegania 
procedur. 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi Procedurami  

 

…………………………………………………………………. 
                          (data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 


