
Procedura zapewniająca bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu nr 4   
                        w Olkuszu w stanie epidemicznym.

Ze względu na stan epidemii Covid19  przedszkole pełni wyłącznie funkcję opiekuńczą.

I. Organizacja opieki nad dziećmi:

1. W jednej sali może przebywać maksymalnie 15 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.

2. Skreślony.

3. Rodzice chcący posłać do przedszkola dziecko w terminie późniejszym niż
dzień otwarcia przedszkola muszą zgłosić ten fakt dzień wcześniej.

4. Grupy są tworzone w oparciu o godziny pobytu deklarowane przez rodziców.
Rodzeństwa umieszczane są w tej samej grupie.

5. Każda grupa dzieci jest przypisana do danej sali.

6. Do każdej grupy dzieci jest przypisanych dwóch stałych nauczycieli i jeden lub
dwóch pracowników obsługi (woźna lub pomoc nauczyciela). Inni pracownicy
przedszkola  nie  mają  styczności  zarówno  z  dziećmi  jak  i  pozostałymi
pracownikami.

7. Rodzice/opiekunowie  informują  telefonicznie  pracownika  przypisanego
do  grupy  o  przyprowadzeniu  i  przyjściu  po  dziecko.  Dziecko  jest
przyprowadzane/odbierane z szatni przez pracownika przypisanego do grupy
i zaprowadzane do przypisanej sali/szatni.

8. Dziecko jest odbierane i przyprowadzane przez rodzica/opiekuna punktualnie
w  godzinach  przez  niego  zgłoszonych.  Oświadczenie
o  punktualnym  odbieraniu  dziecka  z  przedszkola  stanowi  załącznik  nr  2
do  procedury.

9. Po  przyprowadzeniu  dziecka  do  przedszkola  w  szatni  następuje  pomiar
temperatury ciała przez pracownika przedszkola w obecności rodzica/opiekuna
przy  użyciu  termometru  bezdotykowego.  Rodzic  utrzymuje  dystans
do pracownika min. 2m.

10.  Rodzic  wyraża  na  piśmie  zgodę  na  pomiar  temperatury  u  dziecka.
W przypadku odmowy, dziecko nie jest przyjęte do przedszkola. Oświadczenie
o  wyrażeniu  zgody  na  pomiar  temperatury  stanowi   załącznik  nr  3
do procedury.

11.  Rodzic/opiekun może wejść do przedszkola w maseczce, wyłącznie do części
wspólnej,  którą  stanowi  szatnia  dla  dzieci,  wpuszczony  przez  pracownika
przedszkola po uprzednim zdezynfekowaniu rąk płynem do dezynfekcji.  W
przypadku  przyjścia  do  placówki  kilkorga  dzieci  jednocześnie,
rodzice/opiekunowie  czekają  na  wejście  z  zachowaniem  bezpiecznej
odległości.  W szatni  może jednocześnie  przebywać nie  więcej  niż  3  dzieci



wraz z opiekunami. 

12.  Zarówno osoba przyprowadzająca dziecko jak i dziecko nie może wykazywać
objawów  choroby,  jak  również  nie  może  mieć  wcześniejszych  kontaktów
z osobą w kwarantannie oraz podejrzaną o Covid 19 – Oświadczenie o braku
kontaktu z osobami w kwarantannie oraz osobą podejrzaną o Covid 19 stanowi
załącznik nr 4 do procedury.

13.  Nauczyciel  wyjaśnia  dzieciom  jakie  zasady  bezpieczeństwa  obowiązują
w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.

14.  W sali dzieci w miarę możliwości zachowują dystans ok. 2 metrów nad czym
czuwa nauczyciel.

15.  Przy jednym stoliku może jednocześnie siedzieć nie więcej  niż  4 dzieci –
zarówno podczas spożywania posiłków jak i zabawach przy stolikach.

16.  Zabronione jest przynoszenie własnych zabawek i innych przedmiotów.

17.  W sali znajdują się wyłącznie zabawki nadające się do dezynfekcji.

18.  Dzieci mogą korzystać z przedszkolnych placów zabaw, bez mieszania się
grup.  Na  placu  zabaw  dzieci  w  miarę  możliwości  zachowują  bezpieczny
dystans. Wyjście poza teren przedszkola jest zabronione.

19.  Korzystanie z piaskownicy jest zabronione.

20.  Pracownicy przedszkola zobowiązani są w miarę możliwości do zachowania
dystansu od dzieci oraz między sobą wynoszącego ok.1,5 m – 2 m.

21.  Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  dopilnowania  częstego  mycia  rąk  przez
dzieci. W każdej łazience musi być umieszczona instrukcja mycia rąk.

22.  Sala jest wietrzona  1 raz w ciągu godziny. Dzieci w tym czasie   
 przebywają w innej przeznaczonej do tego celu sali.

23.  Rodzic zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania
telefonów od nauczycieli lub podania osoby i jej nr telefonu d kontaktu.

24.   W trakcie pobytu w przedszkolu w okresie pandemii dzieci po objedzie nie
leżakują.

25.  Rodzic,  którego dziecko zostanie zakwalifikowane na dyżur wakacyjny do
korzystania  z  zajęć  opiekuńczo  –  wychowawczych  składa  deklaracje
stanowiące załącznik nr 4a do niniejszej procedury.

II. Wymagania w stosunku do rodziców:

 Rodzice zobowiązani są:
•  do  przestrzegania  ustalonej  procedury  obowiązującej  w  przedszkolu  –
oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą stanowi załącznik nr 5.
•  do złożenia oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej procedury.



•  do  poinformowania  pracowników  przedszkola  o  aktualnym  stanie  zdrowia
dziecka.
• w  razie  objawów  chorobowych  typu  katar,  kaszel,  itp.  -  spowodowanych
np. alergią – rodzic musi przedstawić zaświadczenie lekarskie, że dziecko może
uczęszczać do przedszkola. W przypadku braku zaświadczenia dziecko nie będzie
przyjęte do przedszkola.

III. Utrzymanie reżimu sanitarnego

1. Przy  wejściu  do  przedszkola  znajduje  się  dozownik  z  płynem
dezynfekcyjnym.  Każda  osoba  dorosła  wchodząca  do  przedszkola  ma
obowiązek zdezynfekowania rąk oraz zasłaniania nosa i ust.

2. Personel obsługowy pracuje częściowo w systemie zmianowym.

3. Personel jest zobowiązany do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz
dopilnowania  mycia  rąk  przez  dzieci,  szczególnie  po  przyjściu  do
przedszkola,  przed jedzeniem, po powrocie z przedszkolnego placu zabaw
oraz po skorzystaniu z toalety.

4. Dezynfekcja  powierzchni  dotykowych  –  klamki,  poręcze,  włączniki  itp.
odbywa się co najmniej dwa razy w ciągu dnia.

5. Dezynfekcja blatów stolików, toalet, odbywa się co 2 godziny. Dzieci w tym
czasie przebywają w przeznaczonej do tego celu sali.

6. Dezynfekcja zabawek odbywa się co dwie godziny poza salą,        w której
przebywają  dzieci.  Zdezynfekowane  zabawki  są  odkładane  w  miejsce
niedostępne dla dzieci do czasu, kiedy będzie możliwe ich użycie.

7. Prowadzony jest monitoring czynności dezynfekcyjnych – Karta monitoringu
stanowi załącznik nr 6 i 6 1 do procedury.

8. Dezynfekcja jest prowadzona wg zaleceń producenta środka do dezynfekcji. 

9. Po dezynfekcji pomieszczenia są dokładnie wietrzone.

10. Personel  przedszkola  jest  wyposażony  w  indywidualne  środki  ochrony
osobistej – przyłbice lub maseczki, rękawiczki jednorazowe.

11. Z  sal  zostają  usunięte  wszystkie  przedmioty  trudne  do  dezynfekcji
np. pluszowe zabawki, dywany, wykładziny.

IV. Przygotowywanie oraz podawanie posiłków.

1. Pracownicy kuchni pracują w systemie zmianowym.

2. Przestrzeganie  dotychczasowych  przepisów  prawa  dotyczących  żywienia
zbiorowego.

3. Wprowadzenie  zasad  szczególnej  ostrożności  dotyczących  zabezpieczenia



epidemiologicznego pracowników:
• odległość stanowisk pracy,
• wyposażenie  w  środki  ochrony  osobistej  –  przyłbice  lub  maseczki,

rękawiczki,
• dezynfekcja powierzchni i sprzętów  po przygotowaniu każdego posiłku.

1. Dezynfekcja stanowisk pracy po każdym użyciu i prowadzenie monitoringu
czynności  dezynfekcyjnych  –  Karta  monitoringu  stanowi  załącznik  nr  7
do procedury.

2.  Zwracanie szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiego poziomu higieny –
mycie wodą z detergentem opakowań produktów, sprzętu kuchennego.

3. Wielorazowe  naczynia  i  sztućce  przeznaczone  dla  dzieci  należy  myć
w zmywarce w temperaturze minimum 60ºC.

4. Dostawcy  produktów  spożywczych  zobowiązani  są  używać  maseczek
zasłaniających  usta  i  nos  oraz  dezynfekowania  rąk  i  używania  rękawiczek
jednorazowych.

5. Posiłki  dla  dzieci  przebywających  w  salach  będą  wystawiane  przez
pracowników kuchni bezpośrednio pod drzwi łączące kuchnię z holem skąd
będą odbierane przez pracowników dostarczających wózki z posiłkami pod
drzwi  sal,  skąd  będą  zabierane  przez  woźne  lub  pomoc  nauczyciela
z zastosowaniem rozdzielności czasowej, tzn. posiłki są zabierane do grup co
5 minut.

6. Przy zwrocie brudnych naczyń do kuchni będzie obowiązywała rozdzielność
czasowa  -  naczynia  z  każdej  grupy  będą  zwracane  w  5-  minutowych
odstępach.

7. Posiłki będą spożywane w salach, w których dzieci przebywają w ciągu dnia.
Przy jednym stoliku może siedzieć nie więcej niż dwoje dzieci.

8. Podczas przygotowywania i podawania posiłków pracownicy są obowiązani
stosować  środki  ochrony  osobistej  –  przyłbice  lub  maseczki,  fartuchy,
rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekować ręce.

V. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka lub
 personelu

1. W przedszkolu wydzielone jest pomieszczenie do izolacji osób wykazujących
objawy choroby zakaźnej  wyposażone  w środki  ochrony osobistej  i  środki
do  dezynfekcji.  Pomieszczenie  to  oznacza  się  napisem:  Pomieszczenie
izolacyjne”.

2. Do  pracy  mogą  przychodzić  jedynie  osoby  zdrowe,  bez  jakichkolwiek
objawów choroby zakaźnej. W przypadku niepokojących objawów pracownik
pozostaje  w  domu  i  kontaktuje  się  telefonicznie  ze  stacją  sanitarno-
epidemiologiczną, tel. 32 754 57 20 lub oddziałem zakaźnym, tel. 41 240 12



76. W razie pogorszenia się objawów należy zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować  o możliwości zakażenia koronawirusem.

3. Pracownik  wykazujący  objawy  choroby  zakaźnej  zostaje  natychmiast
odizolowany od innych osób  w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

4. W takiej sytuacji dyrektor kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
lub oddziałem zakaźnym celem uzyskania porady.

5. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia pracownika dyrektor dzwoni pod
nr 999 lub 112 i informuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika lub dziecka
wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.

7. Jeśli niepokojące objawy występują u dziecka, następuje jego natychmiastowa
izolacja. Jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu z rodzeństwem, to również
rodzeństwo podlega izolacji. Dziecko przebywa w pomieszczeniu do izolacji
pod opieką pracownika przedszkola,  wyposażonego w przyłbicę,  maseczkę,
fartuch  z  długim  rękawem  i  rękawiczki  jednorazowe.  O  występujących
u dziecka objawach natychmiast informuje się rodziców celem niezwłocznego
odebrania dziecka  z przedszkola.

8. Należy  również  skontaktować  się  ze  stacją  sanitarno-epidemiologiczną  lub
oddziałem zakaźnym.

9. Obszar, w którym przebywał podejrzany o zakażenie pracownik lub dziecko
należy gruntownie posprzątać z użyciem wody z detergentem, a powierzchnie
dotykowe zdezynfekować.

10.  Sporządzona  będzie  lista  osób,  które  miały  kontakt  z  osobą  podejrzaną
o zakażenie.

11.  Będą podejmowane działania zgodnie z instrukcjami PPiS.

                  12.  W stosunku do tych osób należy stosować wytyczne GIS odnoszące  
                     się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
                  13. Zastrzega się możliwość zmiany zapisów w procedurze.  


