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PROCEDURA ZACHOWANIA 

BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO                  

W PRZEDSZKOLU W BEDONIU WSI 

(aktualizacja na dzień 1 września 2022r.) 

Cel procedury. 

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia 

dziecka w przedszkolu.  

I. Informacje ogólne. 

Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki 

potencjalnie chorobotwórcze zarówno dla podopiecznych jak i personelu. W związku                                

z powyższym, w trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy 

o wprowadzeniu zasad:  

1) Dla każdej grupy zajęcia odbywają się w oddzielnej sali, chyba, że ze względu na sytuację 

kadrową grupy muszą być łączone.  

2) Wyjątek stanowi również sytuacja, gdy dzieci schodzą się do przedszkola w godzinach                     

7.00 – 8.00 i gdy są odbierane po godzinie 15.00.  

3)  Nauczyciele i personel pracujący z dziećmi w przedszkolu wchodzą do budynku wejściem 

od strony przedszkola.  

4) Nauczyciele/pracownicy obsługi czuwają, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice dzieci, 

wchodzący do przedszkola dezynfekowały dłonie i przestrzegali zasad związanych                                  

z bezpieczeństwem zdrowotnym.  

5) Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane wyłącznie przez osoby 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej.  

6) Rodzice dzieci mogą wchodzić do budynku przedszkola, by pomóc dzieciom                                            

w czynnościach samoobsługowych (przebranie w szatni) z zachowaniem zasad: 

 a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                                     

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, zaleca się dezynfekcję rąk).  

7) Dziecko jest przekazywane przez rodziców personelowi przedszkola przy wejściu do szatni 

przedszkolnej.  

8) Odbiór dzieci odbywać się będzie wg zadeklarowanych godzin z zachowaniem tych samych 

zasad co przy przyprowadzaniu.  

9) Osoba przyprowadzając lub odbierając dziecko nie powinna mieć objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej.  
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10) Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka w przedszkolu, w przypadku 

wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

12) Niedopuszczalne jest wejście osób do sal przedszkolnych. Rodzic/opiekun rozstaje się                        

z dzieckiem przy wejściu do szatni i tak samo je odbiera.  

13) W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Po wejściu 

na teren przedszkola należy zdezynfekować ręce.  

14) Wszystkie osoby, które wchodzą do przedszkola nie mogą mieć objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej.  

15) Istnieje możliwość przekazania telefonicznej informacji o planowanym wcześniejszym 

odbiorze dziecka z placówki pod numerem telefonu:  

„Krasnale”s.17 – 42 232 36 19  

„Smerfy”s. 23 – 42 232 36 18  

„Misiaczki”s.12 – 42 232 36 13  

16) Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – wietrzenie sal odbywa się 

podczas nieobecności dzieci w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.  

17) Zaleca aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu                           

na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie przedszkola, ale z możliwością skorzystania                       

z terenów rekreacyjnych. 

18) Sprzęt na placu zabaw należy czyścić regularnie z użyciem detergentu. 

19) Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zaopatrzone w butelkę z wodą.  

20) Dzieci mogą spożywać posiłki przyniesione z domu (w sytuacji kiedy dziecko nie korzysta 

z wyżywienia zapewnionego przez przedszkole lub w przypadku alergii). Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  

21) Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać                            

o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki. Dopuszczalne jest przyniesienie 

potrzebnych ubrań na przebranie, które zostaną schowane do szufladek dzieci. Obowiązuje 

zakaz wynoszenia zabawek z placówki.  

22) Rodzic ma obowiązek sprawdzenia czy dziecko nie chowa do kieszeni zabawek lub innych 

przedmiotów przed wyjściem z domu lub samochodu.  

23) Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Wycieranie 

dłoni tak jak do tej pory odbywa się przy użyciu ręczników papierowych.  

24) W przedszkolu rezygnuje się z mycia zębów do odwołania.  

25) Pracownicy przedszkola mają zapewnione środki ochrony w postaci maseczek, 

jednorazowych rękawiczek oraz płynów do dezynfekcji.  

26) Rekomenduje się szczepienie w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem 

COVID-19.  
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II. Zasady przyjęcia dziecka. 

1) Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe.  

2) Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola z objawami 

infekcji lub choroby zakaźnej-nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.  

3) Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu 

dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola ze względu na właściwą organizację pracy 

grupy.  

4) Rodzic jest zobowiązany do codziennego odczytywania informacji wysyłanych przez                        

e-dziennik.  

5) Rodzic jest zobowiązany do podania aktualnych numerów telefonów do siebie i osób 

upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola.  

6) Rodzic ma obowiązek odbierania telefonów z przedszkola. Jeśli nie może odebrać w danej 

chwili, ma obowiązek oddzwonić w możliwie najszybszym czasie.  

7) Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice przypominają dziecku, jak należy 

się zachowywać podczas posiłków, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed przyjściem do 

przedszkola, w czasie pobytu w przedszkolu i także po jego opuszczeniu.  

8) Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola jest zobowiązana                             

do przestrzegania procedur zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.  

III. Gastronomia – spożywanie posiłków. 

1) Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek)  

2) Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej. Każda grupa podczas spożywania posiłków                       

w miarę możliwości korzysta z osobnych sal (śniadanie, obiad). Przy podwieczorku każda 

grupa przedszkolna siada tak przy stolikach, aby uniknąć mieszania się grup (przy jednym 

stoliku).  

3) Przed wyjściem na stołówkę dzieci myją ręce przy użyciu mydła i ciepłej wody.  

4) Dodatki jak np. cukier, sztućce, serwetki będą wydawane bezpośrednio przez obsługę.  

5) W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty będzie wydawała osoba do tego 

wyznaczona/ obsługa stołówki.  

6) Personel kuchni powinien do minimum ograniczyć kontakt z nauczycielami, pracownikami 

administracji oraz z dziećmi.  

7) Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem 

opiekuna.  

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

1) Przed wejściem do placówki przez osoby dorosłe należy dezynfekować ręce.  

2) Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie,                                                

aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu do przedszkola.  
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3) Nauczyciele/ pracownicy obsługi mają obowiązek dopilnować, aby każde dziecko po 

wejściu do placówki, przed jedzeniem, po jedzeniu, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze 

świeżego powietrza regularnie myło ręce mydłem z wodą a podczas kichania i kaszlu właściwie 

ochraniało usta i nos (w zgięcie łokcia) oraz unikało dotykania oczu, nosa i ust dłońmi.  

4) Personel pomocniczy odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. 

Odpowiada on także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach oraz sprzętu na placu 

przedszkolnym.  

5) Personel pomocniczy odpowiedzialny jest za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów 

używanych przez dzieci.  

6) Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 

w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników, codziennego 

wietrzenia sal i korytarzy dokonują nauczyciele poszczególnych grup (karta monitoringu).  

7) Pracownicy obsługi przeprowadzając dezynfekcję muszą ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Szczególnie ważne jest 

ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych  pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących                     

do dezynfekcji.  

8) Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

9) Nauczyciele/ pracownicy obsługi są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: 

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, płyny do dezynfekcji.  

V. Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci i personelu 

placówki. 

1) Do pracy nie powinni przychodzić pracownicy, którzy podejrzewają u siebie infekcję lub 

chorobę zakaźną.  

2) Jeżeli pracownik przedszkola podejrzewa, że dziecko ma infekcję lub chorobę zakaźną 

(gorączka powyżej 38°C, kaszel itp.) należy odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu 

lub wyznaczonym miejscu, zapewniając bezpieczną odległości od innych osób, i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola 

(rekomendowany własny środek transportu).  

3) Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie (gabinet medyczny oraz pokój przy szatni personelu przedszkolnego), w którym 

będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.  

4) Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić Dyrektora 

przedszkola.  

5) Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, 

informuje rodziców bądź opiekunów (jeśli wcześniej nie zrobili tego nauczyciele).  
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6) Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.  

7) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa.  

8) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/dziecko z podejrzeniem infekcji lub 

choroby zakaźnej, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie                                        

z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.)  

9) Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

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

10) Zawsze, w przypadku wątpliwości wszyscy są zobowiązani zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

VI. Postanowienia końcowe. 

1) Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, dzieci uczęszczające                                   

do przedszkola, rodziców oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.  

2) Placówka (dyrektor, nauczyciele, personel) zapewnia i stosuje niezbędne środki 

bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.  

3) Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2022 r. 


