
 
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii 

na terenie Gminnego Przedszkola nr 1 w Koziegłowach 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

1. Cel procedury:  
Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa w placówce przedszkolnej 
oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji 
wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. 

 
2. Kogo dotyczy procedura:  

- Rodziców  
- Nauczycieli 
- Pracowników obsługi 
- Dyrektora 

§ 2 
 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 
 
 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów 
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii i choroby COVID - 19. 

 
 
 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 
ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk 
zapewnia również przy wejściu do przedszkola, przy wejściu do wydzielonych 
stref stałego pobytu pracowników oraz w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami 
prawidłowego mycia rąk i skutecznego ich dezynfekowania, nakładania i 
zdejmowania maski – załącznik nr 4,5,6. 

 
 

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi na okres wzmożonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

 
 

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o 
 

procedurach oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem 
dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na 
stronie przedszkola: www.bajkoweludki.mawe.pl. 
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5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika tzw. 
IZOLATORIUM wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, 
maski, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe 
dla koronawirusa (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować 
zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi 
w § VI. 

 
 

6. Zapewnia regularną dezynfekcję zabawek oraz wykorzystywanych do zajęć 
przyborów sportowych. 

 
 

7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

 

8. Przydziela woźnej/nauczycielce zadanie dokonywania pomiaru 
temperatury dziecka przed wejściem do przedszkola. 

 

§ 3 
 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 
 

1. Obowiązki nauczycieli: 
 

 Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia 
opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu oraz zajęcia dydaktyczne.


 Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem.


 Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego.


 Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 
przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.


 Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.


 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 
fakcie dyrektora placówki.

 

2. Obowiązki woźnych: 
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 Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub 
środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.


 Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym 

pracuje.


 Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń wchodzących w 
skład oddziału (sala zajęć, łazienka dla dzieci, pom. gospodarcze) oraz innych 
pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków, a także WC dla 
pracowników.


 Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, 

poręcze, blaty do spożywania posiłków, zabawki i inne przedmioty (np. 
telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub 
wodą z detergentem. Wypełnia systematycznie kartę zapisu dezynfekcji – 
załącznik nr 3.


 Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne 

regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.


 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 
fakcie dyrektora placówki.

 

3. Obowiązki intendentki: 
 

 Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 
funkcjonowania zbiorowego żywienia.


 Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji magazynów, chłodni, opakowań 

produktów.


 Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i 
pomieszczenia magazynowe.


 Dba o czystość magazynów (spożywczy, warzywa, chłodnia). Wstęp do 

magazynów ma tylko intendentka.


 Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na 
ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość 
samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być 
przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren 
przedszkola, towar zostawia za drzwiami.


 Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.


 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 
fakcie dyrektora placówki.



4. Obowiązki pracowników kuchni: 
 

 Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 
funkcjonowania zbiorowego żywienia.

 
 
 

3 



 Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.


 Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i 

pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni.


 Dba o czystość całego zaplecza kuchennego. Wstęp do pomieszczeń kuchennych 
ma tylko pracownik kuchni i intendentka dostarczająca kuchni potrzebne 
artykuły.


 Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.


 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 
fakcie dyrektora placówki.


 Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi (nauczycielki i woźne).
 

5. Obowiązki konserwatora 
 

 Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub 
środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 Wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczenia, w którym pracuje 

oraz innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków, a 
także WC dla pracowników.

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 
fakcie dyrektora placówki.

§ 4 
 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą 
bezpieczeństwa   w  okresie  pandemii COVID-19  na  terenie Gminnego
Przedszkola  nr  1  w  Koziegłowach dostępną  na  stronie przedszkola:
www.bajkoweludki.mawe.pl    

 
2. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ 

opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania 
ze strony przedszkola: www.bajkoweludki.mawe.pl ) – co jest warunkiem 
przyjęcia dziecka do placówki.  
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4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka 
do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic 

 
zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, 
potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 

 

5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych 
niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki. 

 
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. 

myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 
częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób 
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 
7. Wyłącznie jeden rodzic/opiekun prawny wchodzi z dzieckiem do szatni 

przedszkolnej. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający 
dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w 
odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców 
wynoszącego co najmniej 1,5 metra. Wejście rodzica/opiekuna prawnego na 
teren przedszkola jest możliwe tylko w maseczce ochronnej i po uprzedniej 
dezynfekcji rąk. 

 
8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów 

od dyrektora/nauczyciela. 
 

§ 5 
 

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 
 

1. Przedszkole pracuje w godzinach 06:00 – 17:00. 
 

2. Liczba dzieci w poszczególnych grupach nie przekracza 25 dzieci w sali.  
 

3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie 
wynosił powyżej 37,2 O C nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki. 

 
4. Rodzic/opiekun prawny pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu 

przynosi: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój 
przedszkolny do przebrania dziecka oraz opakowanie jednorazowych, 
ręczników. 

 
5. Regularnie będą wietrzone sale w którym odbywają się zajęcia. 

 
6. Wyjścia na teren przedszkolnego placu zabaw w czasie pobytu dzieci w 

placówce będą się odbywały rotacyjnie. W czasie obowiązywania procedur 
urządzenia mieszczące się na placu zabaw będą regularnie dezynfekowane bądź 
czyszczone przy użyciu detergentu.  
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PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 
ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

 

1. Dziecko,  u  którego  stwierdzono  podejrzenie  zakażenia  koronawirusem  lub 
 

choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez 
pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i 

 
rękawiczki zostaje zaprowadzone do wyznaczonego pomieszczenia – 
IZOLATORIUM. 

 
2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

 
3. Nauczyciel lub dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej 

sytuacji. 
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5. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko jak najszybciej z przedszkola oraz 
poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej. 

 
6. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu 

dziecka dzwoni na 112 lub 609-794-670. 
 

7. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub 
choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

 
 Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia – izolatorium (gabinet logopedy).


 Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań 
zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.


 Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują 

dalsze kroki bezpieczeństwa.


 Obszar, w którym przebywał pracownik jest poddany gruntownej 
dezynfekcji.


§ 7 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.  
2. Procedura obowiązuje do czasu ich odwołania. 
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