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I. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy osób przebywających na terenie Publicznego Przedszkola w 

Dobroniu   w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusa COVID-19. 

 

II. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy osób przebywających na terenie Publicznego Przedszkola w 

Dobroniu                : 

- pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 

- wychowanków przedszkola i ich rodziców, 

- innych osób z zewnątrz, które przebywają na terenie placówki. 

 

III. Odpowiedzialność 

Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor 

Przedszkola. 

Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz 

potwierdzają na piśmie zapoznanie się z niniejszą Procedurą bezpieczeństwa. 

IV. Obszar stosowania 

Wytyczne dla dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobroniu 

1. Zorganizować przyjęcie dzieci do grup nie więcej niż 12 dzieci wraz ze spełnieniem 

wymagań minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie 

mniejszej niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. W uzasadnionych przypadkach 

za zgoda organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

2. Wyznaczyć do grup tych samych opiekunów unikając rotacji nauczycieli podczas 

sprawowania opieki nad dziećmi. 

3. W miarę możliwości nie angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych 

pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

4. Poinformować  pracowników, żeby  kładli szczególny nacisk na profilaktykę 

zdrowotną, również dotyczącą ich samych.  
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5. Wyznaczyć pracowników obsługi  do częstych prac porządkowych polegających na 

dezynfekcji klamek, poręczy, uchwytów, wyłącznik światła, stoliczków i krzesełek                 

w salach  i jadalni,  toaletach oraz w ciągach komunikacyjnych. 

6. Wyznaczyć pracowników, którzy będą regularnie czyścić z użyciem detergentów lub 

dezynfekować przed wyjściem grupy na plac zabaw. 

7. Wyznaczyć pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesić plakaty z zasadami 

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

9. Wyznaczenie grafiku spożywania posiłków dla każdej grupy. 

10. Zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej. 

11. Ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

 

Wymagania dla pracowników: 

1. Przy wejściu do przedszkola bezwzględnie użyć płynu do dezynfekcji rąk. 

2. Każdy pracownik przed wejściem do przedszkola powinien mieć zmierzoną 

temperaturę. 

3. Do placówki  mogą przychodzić jedynie zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

4. Obowiązek pracownika o informowania o złym stanie zdrowia, a w przypadku 

zachorowania nie przychodzenia do pracy i poinformowanie pracodawcy o zaistniałej 

sytuacji. 

5. Ograniczyć  bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony 

układu oddechowego (kichanie, kaszel). 

6. Zwracać szczególną uwagę, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa 

i oczu. 

7. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do 

zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je. 
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8. W czasie przebywania na terenie placówki należy ograniczyć zbiorowisk 

pracowników (np. zebrania w dużych grupach). 

9. Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać czy 

dezynfekować,  np. pluszowe zabawki.  

10. Przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze systematycznie dezynfekować. 

11. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć. 

12. Regularnie przeprowadzać dezynfekcje sprzętu (zjeżdżalni, huśtawek, ławeczek, 

stoliczków itp.). 

13. Po każdym powrocie z placu zabaw zaprowadzać dzieci na zabiegi higieniczne. 

W czasie opieki z dziećmi: 

1. Zajęcia będą odbywać się w wyznaczonych i  stałych salach. 

2. Poinformowanie dzieci o zasadach bezpieczeństwa obecnie obowiązujących                     

w przedszkolu.   

3. Częstsze wychodzenie do toalet i wykonywanie zabiegów higienicznych 

4. Pogadanka z dziećmi na temat higieny ( nie tylko mycie rąk, ale nie dotykanie nosa, 

włosów itp.)  

5. Zabronione jest  mycie zębów na terenie przedszkola. 

6. Prowadzenie gimnastyki śródlekcyjną przy otwartych oknach. 

7. Przestrzeganie wyznaczonego czasu na spożywanie posiłków przez dane grupy. 

8. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki 

placów zabaw i boisk z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości, zmianowości 

grup. 

9. Nie wychodzenie z dziećmi na spacery czy do parku. 

10. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum  

2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 
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Wytyczne dla pracowników kuchni  

1. Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracowników kuchni zobowiązuje się do: 

Mycia rąk: 

 przed rozpoczęciem pracy; 

 przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona; 

 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 

 po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 

 po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 

 po skorzystaniu z toalety; 

 po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 

 po jedzeniu, piciu, lub paleniu; 

 po kontakcie z pieniędzmi. 

3. Obowiązku informowania o złym stanie zdrowia, a w przypadku zachorowania nie 

przychodzenia do pracy i poinformowanie pracodawcy o zaistniałej sytuacji. 

4. Ograniczenia  bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze 

strony układu oddechowego (kichanie, kaszel). 

5. Zwracania szczególnej uwagi, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, 

nosa  i oczu. 

6. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do 

zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je. 

7. Nie kontaktowania się z dziećmi w przedszkolu oraz pozostałymi pracownikami 

opiekującymi się dziećmi. 

8. Utrzymywania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

9. Utrzymywać bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra)  
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10. Używać pojemników, które muszą: 

 być czyste, w dobrym stanie, nie uszkodzone, łatwe do mycia czyszczenia i 

dezynfekcji, 

 zabezpieczać żywność przed zanieczyszczeniem, 

 nie być używane do transportu produktów innych niż żywność, które mogą być 

źródłem zanieczyszczenia, 

 zapewniać odseparowanie żywności surowej wymagającej obróbki termicznej od 

żywności, która nie będzie jej poddana przed spożyciem. 

11. Używać środki transportu żywności, które muszą: 

 być czyste, w dobrym stanie, 

 zapewnić bezpieczne odseparowanie żywności od innych produktów, zapobiegać 

zanieczyszczaniu, 

 nie być używane do transportu produktów innych niż żywność, które mogą być 

źródłem zanieczyszczenia, 

 zapewnić odseparowanie żywności surowej wymagającej obróbki termicznej od 

żywności, która nie będzie jej poddana przed spożyciem, 

 być poddane całkowitemu i dokładnemu procesowi mycia, jeśli były używane do 

transportu innych produktów niosących ryzyko zanieczyszczenia żywności. 

12. Zapewnić przestrzeganie kontroli temperatury: 

 żywność musi być przechowywana we właściwej temperaturze, aby zapobiec 

namnażaniu się drobnoustrojów, 

 żywność, która wymaga warunków chłodniczych musi być przechowywana                         

w temperaturze poniżej 5°C, 

 żywność gorąca powinna być przechowywana powyżej temperaturze 60°C, 

 żywność mrożona powinna być przechowywana w temperaturze -18°C. 

 

V. Osobom pełniący nadzór nad pracownikami kuchni zaleca się: 

1. Przypominanie pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk. 

2. Wzmożenia nadzoru nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników i ścisłego 

ich egzekwowania. 

3. Przeanalizowania wewnętrznych procedur czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 

roboczych, podłóg, maszyn, tam gdzie pracownicy są potencjalnym źródłem 
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zanieczyszczenia ( poręcze, uchwyty, blaty, wyłączniki światła) i jeśli to wymagane – 

zwiększyć częstotliwość wykonywanych zabiegów. 

4. Dokonać weryfikacji dobrych praktyk higienicznych oraz procedur HACCP, aby 

wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń. 

5. Ograniczyć w miarę możliwości zakup żywności nieopakowanej, przeznaczonej do 

bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, owoców, warzyw itp. 

6. Poinformować pracowników, że zarówno oni jak i ich rodziny powinny przestrzegać 

zasad higieny. 

7. Poinformować o konieczności częstszych zabiegów higienicznych  miejsc wspólnych 

takich jak szatnie, przebieralnie, łazienki, stołówki. 

 

VI. Wytyczne dla rodziców/opiekunów 

1. Rodzic/opiekun może wejść do placówki tylko w wyjątkowych sytuacjach 

zapewniając zakrycie nosa, ust oraz  w jednorazowych rękawiczkach ochronnych. 

2. Każdy rodzic/opiekun, który chce wejść  na teren przedszkola ma wykonywany 

pomiar temperatury. Jeżeli podczas pomiaru temperatura wyniesie powyżej 370 to 

rodzic/opiekun nie może wejść na teren przedszkola. 

3. Rodzic/opiekun, który przyprowadza/odbiera dziecka ma zachować dystans społeczny 

w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszących min. 2 m. 

4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, należy 

przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.   

5. Obowiązek zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w 

indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i z placówki.   

6. Obowiązek przyprowadzania do placówki zdrowego dziecka bez objawów 

chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 

7. Nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.   

8. Dzieci przeprowadzane / odbierane są tylko przez osoby zdrowe. 
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9. Po wejściu do placówki dokonywany jest pomiar temperatury dziecka za zgodą 

rodzica/opiekuna. Jeżeli podczas pomiaru temperatura wyniesie powyżej 370 to 

dziecko nie może wejść na teren przedszkola. 

10. Jeżeli rodzic/opiekun nie wyraża zgody na pomiar temperatury to dyrektor 

przedszkola może nie wyrazić zgody na przyjęcie dziecka ze względu na 

bezpieczeństwo przebywających innych dzieci na terenie przedszkola. 

11. Zakaz przynoszenie niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek do przedszkola. 

12. Obowiązek regularnego przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 

2. Instrukcja Jak skutecznie dezynfekować ręce. 

3. Instrukcja jak skutecznie myć ręce. 

4. Regulamin dla rodziców COVID-19 

5. Wytyczne dla pracowników kuchni. 


