
 
 

 

PROCEDURA 

Organizacji opieki, wychowania i edukacji  w Niepublicznym Przedszkolu 

 „Mądre Urwisy”, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2, 

obowiązująca od 1 września 2020 r. do odwołania 

 

1. Podstawa prawna procedury 

 

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                                        

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) 

 

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) 

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 

1133) 

 

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 

2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego  oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na 

podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567). 

 

2. Cel procedury 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom korzystającym z opieki i edukacji   w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2. 

3. Zakres procedury 

 Procedurę należy stosować w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Sportowym       

„Mądre Urwisy” Katarzyna Przeździk ul. Żuradzka 15 a, 32-300 Olkusz 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników przedszkola świadczących pracę 

na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa (COVID-19),rodziców 

(prawnych opiekunów), dzieci. 

 

 

 



 
 

 

 

4. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

 

  Dyrektor przedszkola 

 

5. Postanowienia szczegółowe 

 

  Warunki przyprowadzania dzieci, pobytu na terenie przedszkola oraz odbioru dzieci 

 

1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci w miarę możliwości 

organizacyjnych, pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do 

wypoczynku, spożywania posiłków, zabawy. 

2. Minimalna przestrzeń w sali od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16m2 na 

 1 dziecko i każdego opiekuna. W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia 

ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że: 

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, 

jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, 

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, 

jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane 

leżakowanie. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola (dziecko również powinno 

przebywać w domu na kwarantannie). 

4. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala 

dyrektor. Zaleca  się   przyprowadzanie dzieci   do godziny 8:30. 

5. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane z przedszkola 

przez tę samą, zdrową osobę dorosłą. 

6. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest 

do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony 

ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych oraz zachowania 

dystansu 1,5 m 

7. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej 

minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę 

opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem 

po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej 

zwłoki. 



 
 

8. W przestrzeni wspólnej (szatni) może przebywać 1 rodzic z dzieckiem/względnie 

rodzeństwem. 

9. Każdorazowo przy przyjęciu dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na 

to zgodę, pracownik przedszkola mierzy temperaturę dziecku termometrem 

bezdotykowym. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu temperatura jest mierzona 

również  o każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba . 

10. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli występuje, jeden z następujących 

warunków: 

a) dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37 ° 

b) pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie; inne 

objawy wskazujące na podejrzenie choroby np. zapalenie spojówek etc 

11. Dziecko nie może przynosić ze sobą oraz  zabierać z placówki żadnych przedmiotów 

lub zabawek. Zakaz ten dotyczy również wózków, fotelików, rowerków, hulajnóg, 

kasków etc. 

12. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, nauczycielami  

i personelem opiekującym się dziećmi. 

13. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.  

14. Z sal, w których przebywają dzieci usunięto wszelkie zabawki (pluszaki), sprzęty , 

których nie można skutecznie dezynfekować. 

15. Zabawki  pozostawione w  salach są systematycznie czyszczone i dezynfekowane. 

16. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola, myją  ręce bardzo często:  

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety  wodą z mydłem przez 30 sekund.  

17. Od dnia 1 września br. do odwołania dzieci w przedszkolu nie myją zębów.  

18. W przedszkolu prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabawek.  

19. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

20. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w  zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze minimum 60°C oraz wyparzane. Przedszkole korzysta w określonych 

przypadkach z naczyń jednorazowych. 

21. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw. Sprzęt ten jest 

czyszczony i dezynfekowany. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej 

dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed 

używaniem. 

22. Szczególne środki higieny i bezpieczeństwa stosuje się, sprawując opiekę nad dziećmi  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 



 
 

 

Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy 

 

1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może korzystać ze środków ochrony 

indywidualnej w postaci gumowych rękawiczek, maseczek, fartuchów ochronnych. 

2. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do 

umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia. 

3. Łazienki, pomieszczenia socjalne, cateringu,  sale, szatnia oraz hol przedszkola 

wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%). 

4. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo 

opisanych w instrukcji mycia rąk. 

5. Instrukcja mycia  i dezynfekcji rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach 

pracowniczych,  łazienkach dla dzieci, w szatni i holu. 

6. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny minimum 1,5 m. 

7.  W trakcie przyjmowania i odbioru dzieci pracownicy używają indywidualnych środków 

ochrony osobistej, w szczególności maseczek oraz zachowują dystans społeczny 

minimum 1,5 m 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka 

 

1. W przypadku jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób (gabinet Dyrektora). 

2. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.  

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.  

4. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.  

5. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce,  

w którym przebywało należy zdezynfekować.  

6. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,  

w których przebywało dziecko z objawami zakażenia. 

7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i po konsultacji podejmuje  stosowną decyzję o dalszych działaniach. 

8. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

 



 
 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika 

 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub 

 w izolacji. 

2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników 

 i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Wydzielono pomieszczenie izolacji na wypadek Covid 19- gabinet dyrektora, gdzie  

można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, 

że mogą być zakażeni koronawirusem. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

i zaleca się stosowania  się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

8.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy 

stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

9. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.           

 

 

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę 

placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie 

bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia przedszkole nie ponosi odpowiedzialności 



 
 

    


