
Zasady bezpieczeństwa i procedury obowiązujące 

w Przedszkolu Kwiatki Świętego Franciszka 

wprowadzone w związku z zagrożeniem COVID - 19. 

Przygotowane w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. 

 

 

Organizacja pracy grup 

● Przedszkole będzie w tym okresie sprawowało opiekę na dziećmi w godzinach           

7:30 — 16:30. 

● Jedna grupa może liczyć 10. lub 12. dzieci (w zależności od wielkości sali). 

● Dzieci przebywają w wyznaczonej na stałe sali. 

● Sale wietrzone są  przynajmniej raz na godzinę. 

● Grupy nie powinny mieć ze sobą styczności. 

● Do grupy w miarę możliwości będą przyporządkowani ci sami opiekunowie. 

● Zawiesza się wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone przez innych        

nauczycieli. 

● Przemieszczanie się pracowników między naszymi placówkami ogranicza się        

do niezbędnego minimum. 

● Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb        

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,      

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem      

i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci pracowników naszego przedszkola. 

● Listę dzieci objętych opieką ustala dyrekcja przedszkola na podstawie zgłoszeń          

dokonanych przez rodziców do wychowawców grup. 

● Jeśli liczba zgłoszeń jest większa od limitu miejsc w danej grupie, wtedy            

uwzględnia się sytuację zawodową rodziców (wynikającą ze składanych        

oświadczeń). 

● Prosimy, aby rodzice sprawujący w tym czasie opiekę w domu nad młodszymi            

dziećmi, nie posyłali starszego rodzeństwa do przedszkola. 

● W wypadku porównywalnych sytuacji, wprowadzona będzie opieka rotacyjna        

— dzieci będą się zmieniały w poszczególnych tygodniach. 

● W sytuacji, gdy niemożliwa byłaby obsada personalna grupy, opieka w niej           

zostaje zawieszona, o czym dzień wcześniej informowani są rodzice. 

Zabawki w salach 

● W sali, w której przebywać będą dzieci, nie mogą znajdować się zabawki            

i przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowe        

zabawki). 

● Piłki, skakanki, obręcze muszą być dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 



● Dzieci nie mogą przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i żadnych          

zabawek. 

 

Odległości między osobami w przedszkolu 

● Aby ograniczyć możliwość stykania się poszczególnych grup dzieci mogą być          

wprowadzone różne godziny przyjmowania do placówki. 

● Opiekunowie mają zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący        

1,5 metra. 

● Personel kuchenny i pomocniczy nie może kontaktować się bezpośrednio         

z dziećmi. 

● Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola muszą zachowywać dystans        

wobec innych rodziców i opiekunów wynoszący 2 metry. 

● Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej         

przedszkola (ciąg komunikacyjny do szatni i szatnia). 

● W okresie tym nie można pozostawiać na terenie przedszkola wózków          

i przyczepek rowerowych. 

● Rowery można zostawić tylko w przeznaczonych do tego stojakach. 

● Przy odbieraniu i odprowadzaniu dzieci jednocześnie do budynku będzie         

wpuszczanych maksymalnie dwoje dzieci wraz z ich opiekunami. 

● Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów         

chorobowych. 

● Dzieci z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane do przedszkola. 

● Również rodzice i opiekunowie dzieci muszą być zdrowi. 

● Nie wolno przyprowadzać dzieci do przedszkola, gdy w domu przebywa osoba           

objęta kwarantanną lub izolacją. 

● Osoby trzecie mogą przebywać w placówce tylko w uzasadnionych         

przypadkach za zgodą dyrekcji, przy zachowaniu wszelkich środków        

ostrożności: 

○ mieć zasłonięte usta i nos, 

○ rękawiczki na dłoniach, 

○ zdezynfekowane dłonie. 

● Należy zebrać od rodziców zgody na mierzenie temperatury dzieciom. 

● Dzieci będą mogły przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy           

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i z zachowaniem zmianowości        

grup. 

● Sprzęt na placach zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem         

odpowiednich środków. 

● Wszelkie wyjścia poza teren przedszkola są zabronione. 

 



Środki ostrożności zachowywane w przedszkolu 

● Przed wejściem do przedszkola należy użyć płynu do dezynfekcji rąk. 

● Rodzice i opiekunowie muszą mieć rękawiczki oraz zasłaniać usta i nosy. 

● Dzieciom należy przypominać o częstym i dokładnym myciu rąk przed          

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz powrocie z aktywności na zewnątrz. 

● Wszystkie prace porządkowe będą monitorowane, ze szczególnym       

uwzględnieniem: 

○ ciągów komunikacyjnych, 

○ dezynfekowanie: 

■ poręczy, 

■ klamek, 

■ klawiatur, 

■ włączników, 

■ blatów w salach oraz miejscach do spożywania posiłków. 

● Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą, zgodnie         

z potrzebami, zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: 

○ jednorazowe rękawiczki, 

○ maseczki na usta i nos, 

○ fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności         

np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dzieci). 

 

Posiłki 

● Posiłki będą wydawane zmianowo. 

● Dzieci będą spożywać posiłki w swoich salach zajęć. 

● Zapewniona zostanie odpowiednia odległość między dziećmi spożywającymi       

posiłki. 

● Stoliki, przy których spożywane będą posiłki, poddawane będą dezynfekcji         

przed i po ich zakończeniu. 

● Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycie         

i dezynfekcję stanowisk pracy związanych z wydawaniem posiłków, opakowań        

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców. 

● Wodę dzieci będą otrzymywały tylko w jednorazowych kubeczkach. 

● Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem          

detergentu, w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać. 

●  

Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli 
 

 



 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID -19 

 

1. Wyznaczone zostanie osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać        

jako izolatkę. 

2. Jeśli dziecko ma objawy chorobowe, to należy je odizolować w wyznaczonym           

pomieszczeniu i powiadomić rodziców, którzy zobowiązani są       

niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. 

3. Gdyby nie było to możliwe, na przykład ze względu na brak możliwości            

zapewnienia odpowiedniej opieki, dziecko zostanie umieszczone w tzw.        

bezpiecznej strefie. 

4. O zdarzeniu powiadamiani są rodzice dzieci z grupy, do której uczęszczało           

dziecko. 

5. Pracownicy, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe, nie mogą przyjść          

do pracy, muszą powiadomić sanepid i oddział zakaźny. 

6. W razie pogorszenia stanu zdrowia powinni zadzwonić pod nr 999 lub 112            

i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem. 

7. Pracownik mający objawy w przedszkolu, będzie odsunięty od pracy, zostanie          

wstrzymane przyjmowanie kolejnych dzieci i zostanie powiadomiony  sanepid. 

8. Należy przygotować listę osób, z którymi kontaktował się pracownik, który          

może być zakażony. Wszystkie miejsca, w których przebywał pracownik,         

zostaną odkażone. 

9. Dalsze działania podejmowane będą zgodnie z wytycznymi sanepidu, także         

odnośnie do zakresu ewentualnej kwarantanny. 

10. Dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola do momentu wydania         

odpowiedniej decyzji przez sanepid. 

11. O wszystkich zdarzeniach na bieżąco informowany będzie organ prowadzący. 

 


