
 

Załącznik Nr 2 

 

PROCEDURA PRZECIWEPIDEMICZNA 

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA 

BIAŁEGO W NISZCZEWACH                           

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci                           

w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Niszczewach. 

2. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmowane są                          

w oddziałach przedszkolnych, by zminimalizować możliwość zakażenia COVID-19. 

 

 

II. ORGAZNIZACJA OPIEKI 

1. W oddziałach przedszkolnych obowiązują zasady ustalone zgodne z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Dzieci do oddziałów przedszkolnych są przyprowadzane / odbierane przez osoby 

zdrowe.  

3. Do oddziałów przedszkolnych może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba 

poddana kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

4. Jedna grupa dzieci powinna w miarę możliwości przebywać w wyznaczonej i stałej 

sali. 

5. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.  

6. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami 

opiekunowie. 

7. W sali, w której przebywa grupa, usunięte są zabawki, przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. W przypadku wykorzystywania 

przedmiotów i sprzętów wykorzystywanych do zajęć  (np. piłki, skakanki, obręcze 

itd.) należy je myć, czyścić lub dezynfekować. 

8. Dzieci nie powinny zabierać do oddziałów przedszkolnych niepotrzebnych zabawek 

lub przedmiotów, chyba że są to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                



w szczególności z niepełnosprawnościami. W takim przypadku opiekun                              

w przedszkolu powinien zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek 

innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie 

lub dezynfekcję zabawki. 

9. Sala wietrzona jest co godzinę, w czasie przerwy, a także w razie potrzeby,                         

w przypadku obecności dzieci (np. poprzez uchylenie okien z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom przez pracownika pedagogicznego). 

10. Dzieci przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe. 

11. Organizacja pracy powinna uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup 

dzieci.  

12. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci wchodzą do/z 

oddziałów przedszkolnych z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu                   

do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszącego minimum 2 m. 

Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci wchodzą                      

do części wspólnej z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub                       

w odstępstwie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m. W przypadku 

wypełnienia się części wspólnej rodziców i dzieci, zachowując w/w normy 

bezpieczeństwa - pozostali oczekują na wejście przed budynkiem szkoły                      

z zachowaniem odpowiedniego dystansu bezpieczeństwa. W przypadku 

przebywania w części wspólnej więcej niż jednego rodzica z dzieckiem/dziećmi 

należy rygorystycznie stosować (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcję rąk). 

13. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

szkoły , wynoszący min. 2 m. 

14. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w oddziałach 

przedszkolnych rodzic/opiekun prawny za zgodą dyrektora może przebywać na 

terenie szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której w 

domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). 

Dyrektor może ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

odbywających okres adaptacyjny w oddziałach przedszkolnych do niezbędnego 

minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 

metry. 

15. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail                          

lub telefonicznej. 



16. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w oddziałach przedszkolnych                                

do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

17. Zabawy organizowane na placu zabaw muszą spełniać rygor sanitarny – regularna 

dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu urządzeń. Zaleca się 

korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich – najlepiej na terenie szkoły, w przypadku 

braku takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 

18. W przypadku niepokojących objawów choroby dziecka niezwłocznie należy 

powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka. W 

powyższym przypadku należy dziecko odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 2 m. odległości od innych osób pod opieką. 

 

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie 

znajduje się informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, 

wchodzące do oddziałów przedszkolnych. Rodzice/opiekunowie prawni dezynfekują 

dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos. 

2. W oddziałach przedszkolnych dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe 

wywieszane w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, 

zakładania – zdejmowania rękawiczek. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu 

z toalety.  

4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak 

aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących                                

do dezynfekcji.    

5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności 

powinni być zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki na 

nos i usta, jednorazowe rękawiczki. 



6. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring wykonywanych prac porządkowych  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

przycisków, powierzchni płaskich w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków. 

7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

8. Przy organizacji żywienia w oddziałach przedszkolnych, obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego - dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. 

9. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych 

poprzez np. zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów i poręczy krzeseł. 

 

 

IV. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

U PRACOWNIKA 

 

1. Do pracy w oddziałach przedszkolnych mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, 

bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest 

izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze 

wyposażonym m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

3. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników oddziałów przedszkolnych, 

iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić                      

do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym , a w razie pogorszenia się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

4. Zaleca się pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor lub 

osoba wyznaczona niezwłocznie odsuwa go od pracy. 

6. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci, 



powiadamia właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się                     

do wydanych instrukcji i poleceń. 

7. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego                             

za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik,                      

u którego wystąpiły objawy choroby.  

8. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do zaleceń państwowego  powiatowego 

inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, 

biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. W miejscach widocznych umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów,                  

w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

10. Ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się 

stosowanie wytycznych GIS (rekomendacja GIS).      

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego 

zarządzenia w tym zakresie i obowiązuje od 1 września 2020 r. 

 Procedura obowiązuje do odwołania. 

 Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej szkoły. 
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