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                            PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIAZUJĄCE  

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 25 W OPOLU W ZWIĄZKU 

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM  

I ZWALCZNIEM COVID-19  

 

I. Organizacja pracy przedszkola w czasie zagrożenia epidemiologicznego 
 

1. Grupa wraz z nauczycielami  przebywa w wyznaczonej, stałej sali.  

2. Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli w miarę możliwości organizacyjnych ci sami 

nauczyciele i opiekunowie. 

3. Podczas organizacji pracy w poszczególnych grupach uwzględnia się każdorazowo aktualne 

wytyczne GIS.  

4. Obecnie obowiązujące wytyczne wskazują, że powierzchnia każdego pomieszczenia 

przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci w miarę możliwości powinna wynosić 15 m2 . 

W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy 

pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2m2, jednakże powierzchnia 

przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.  

5. W miarę możliwości organizacyjnych dyrektor zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwi 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do 

przedszkola, różne godziny zabawy na dworze).  

6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory 

sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić  lub dezynfekować.  

7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów 

i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności dzieci z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni 

zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/ opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/ dezynfekcję zabawki. 

8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

10. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

11. W przedszkolu w okresie pandemii nie  prowadzi się z dziećmi profilaktyki mycia zębów.  

12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

13. Jeżeli w domu przebywa osoba na w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać 

dziecka do przedszkola.  

14. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu będzie ograniczone do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (w szczególności osłona  ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

15. W przedszkolu zapewniona jest szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka.  

16. Dzieci będą przebywać w miarę możliwości pogodowych na  świeżym powietrzu w ogrodzie 

przedszkolnym. Mogą również wyjść na pobliskie tereny spacerowe poza teren przedszkola przy 

zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. 
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17. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, 

jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.  

18. Plac zabaw i ogród przedszkolny  jest zamknięty dla rodziców/ osób upoważnionych do odbioru 

dzieci i innych osób postronnych. 

19. Wszystkie sprawy zgłaszane przez osoby trzecie dotyczące organizacji pracy przedszkola 

realizowane są telefonicznie lub mailowo lub  poprzez inne komunikatory. 

20. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

21. W przedszkolu wprowadzono procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19. 

II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola 
1. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci 

i rodziców wynoszący min. 1,5 metra. 

2. Przy wejściu do przedszkola  jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola oraz 

zakrywaniu ust i nosa.  

3. Rodzic/opiekun prawny doprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych budynku 

przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika. Od tego momentu dziecko jest pod 

opieką przedszkola. 

4. W szczególnych przypadkach rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni 

wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od 

kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Dzieci są przyprowadzane/odbierane z przedszkola tylko przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu 

przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do 

przedszkola.  

6. W przypadku podwyższonej temperatury ciała dziecka lub wystąpienia objawów chorobowych  

w czasie przebywania dziecka w przedszkolu dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami/ opiekunami dziecka i informuje o konieczności niezwłocznego odebrania 

dziecka z przedszkola i kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia 

dziecka. 

7. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały 

się ze sobą. 

8. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej 

imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do 

budynku. Wcześniej rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona zgłasza chęć odbioru dziecka 

poprzez domofon (znajdujący się obok drzwi wejściowych do przedszkola) podając imię i nazwisko 

dziecka, które chce odebrać.  

9. Opuszczając salę zabaw dziecko odprowadzane jest przez pracownika przedszkola do 

rodzica/opiekuna/osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach wejściowych. 

10. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun/osoba upoważniona do 

odbioru dziecka oczekuje przed bramą wejściową do budynku. 

11. W sytuacji konieczności przyprowadzenia dziecka do przedszkola później i odbioru wcześniej niż    

w zadeklarowanym czasie rodzic/opiekun zobowiązany jest zgłosić telefonicznie o tym fakcie.  
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III. Zasady komunikacji wewnętrznej rodziców i pracowników 
1. W  przedszkolu uruchomiono ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami. Polega ona na tym, że 

nauczyciel lub dyrektor przedszkola w razie złego samopoczucia dziecka niezwłocznie telefonicznie 

kontaktuje się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.  

2. Spożywanie posiłków będzie odbywało się wg ustalonego harmonogramu.        

3. Pracownicy po wejściu na teren Przedszkola zobowiązani są, o ile jest to możliwe, do 

niezwłocznego udania się najkrótszą drogą dojścia do szatni personelu w celu zmiany odzieży, 

a następnie  unikając zgromadzeń i skupisk ludzi zachowując bezpieczną odległość na stanowisko 

pracy.  

4. Stanowiska pracy powinny być oddalone od siebie co najmniej 1,5 m. Jeżeli ze względów 

technologicznych nie ma możliwości zachowania ww. odległości przełożony pracownika powinien 

podjęć odpowiednie środki, w tym organizacyjno-techniczne, zapewniające bezpieczeństwo 

podległych pracowników.  

5. Pracownicy po skończonej pracy zobowiązani są, o ile jest to możliwe, do niezwłocznego udania 

się najkrótszą drogą do szatni w celu zmiany odzieży oraz unikając zgromadzeń i skupisk ludzi 

zachowując bezpieczną odległość wychodzą  z przedszkola. 

6. Pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi zabrania się wchodzenia na teren bloku 

żywieniowego. 

 

IV. Funkcjonowanie żywienia zbiorowego 

Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących 

się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego. 

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

2. Pracownicy kuchni oraz intendent: 

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 

2) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

3) dostawca pozostawia towar na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu; intendent  

odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz zakłada rękawiczki oraz maseczkę 

ochronną; rozpakowuje na zewnątrz dostarczony towar, przekłada do własnych pojemników 

i wnosi do  przedszkola; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub 

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

opakowanie; 

4) przygotowując posiłki pracownicy zachowują bezpieczny dystans między sobą, zgodny 

z  obowiązującymi przepisami; 

5) po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty dostępnymi środkami; 

6) myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum  60 ° C przy użyciu detergentów 

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

7) Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców 

8) posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchni nie mieli kontaktu 

z nauczycielami  i woźnymi pomagającymi opiekować się dziećmi; 

9) posiłki dla dzieci odbierane są  zgodnie z przyjętym harmonogramem wydawania posiłków; 
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10) dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach przy zastosowaniu niezbędnych środków 

ostrożności; 

11) posiłki są dostarczane do grupy przez woźne  pomagające opiekować się dziećmi, ubrane 

w białe fartuchy, czepki, maseczki lub przyłbicę i rękawiczki;  

12) posiłki podają dzieciom woźne pomagające opiekować się nimi. 
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