
PROCEDURA                                                                                                 
ORGANIZUJĄCA BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE                                             

PRZEDSZKOLA NR 72  W WARSZAWIE                                                                                                                      

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

Procedura została opracowana na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 oraz Wytyczne MEN i MZ.                                                                                      

Przedstawione poniżej założenia określamy jako wstępne, które będziemy na bieżąco uaktualniać. 

 

I. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przedszkola w 

okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników, dostawców, rodziców, 

opiekunów oraz dzieci uczęszczających do placówki. 

II. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub chorobą 

COVID-19. 

III. Procedura określa działania, które w miarę możliwości, zminimalizują ryzyko związane z 

zakażeniem koronawirusem. 

Organizacja pracy przedszkola w odniesieniu do dzieci, rodziców i pracowników. 

1. Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00 do 17:30. 

2. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny. 

3. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali (w miarę 

możliwości organizacyjnych).  

4. Grupy dzieci przebywają pod opieką stałych nauczycieli (w miarę możliwości 

organizacyjnych).  

5. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci , 

w miarę możliwości powinna wynosić co najmniej 15 m ²; w przypadku liczby dzieci 

większej niż 5 powierzchnia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m² , 

jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m ².  

6. Dzieci z różnych grup- w miarę możliwości organizacyjnych - nie stykają się ze sobą ani na 

terenie przedszkola ani podczas pobytu w ogrodzie. 

7. Dzieci nie przynoszą z domu żadnych przedmiotów ani zabawek i nie zabierają ich  

z placówki. 

8. Wyposażenie sal ogranicza się do przedmiotów i sprzętów, które można wyprać lub   

zdezynfekować. 

9. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i 

powody, dla których zostały wprowadzone. Ma obowiązek codziennego  przypominania 

dzieciom o konieczności częstego i dokładnego mycia rąk zgodnie z instrukcją. Nauczyciel 

nadzoruje prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych przez  dzieci. 

10. Rodzice zobowiązani są do  przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny 

(powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem, nie 

podawać rąk na powitanie), zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kaszlu. 

11. W przedszkolu dzieci nie korzystają z maseczek. 



12. Wprowadzony zostaje zakaz wchodzenia do pomieszczeń dydaktycznych, gdzie przebywają 

dzieci. 

13. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci. 

14. Dziecko, u którego wystąpią niepokojące objawy choroby będzie izolowane w odrębnym 

pomieszczeniu, a rodzice natychmiast powiadomieni o konieczności niezwłocznego 

odebrania dziecka z przedszkola. Osoba opiekująca się dzieckiem w izolatorium zachowuje 

dystans min.1,5 m. 

15. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani pozostawić w przedszkolu aktualne telefony do 

szybkiego kontaktu w razie potrzeby. 

16. Dzieci w ciągu dnia otrzymają posiłki, które będą przygotowywane i podawane                               

z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do 

żywienia zbiorowego i zasad epidemiologicznych. 

17. Pracownicy przedszkola  zachowują dystans społeczny między sobą i osobami zewnątrz 

wynoszący min.1,5 m. 

18. Personel kuchenny  nie kontaktuje się z dziećmi i nauczycielkami. 

19. Pracownicy przedszkola są  zaopatrzeni  w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, 

rękawiczki jednorazowe, fartuchy  ochronne z długimi rękawami) oraz środki dezynfekujące. 

20. Osoby trzecie mogą przebywać w przedszkolu tylko w uzasadnionych przypadkach ,przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności ( wyłącznie osoby zdrowe, posiadające osłonę 

ust, nosa, rękawiczki jednorazowe, obowiązkowa dezynfekcja rąk) 

21. Do pracy  w przedszkolu przychodzą osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych . 

22. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie przychodzą do pracy, 

pozostają w domu i kontaktują się  telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej , 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia  powinni zadzwonić pod nr 112 (999)                                  

i poinformować, że  mogą być zakażeni koronawirusem. 

23. Gdyby niepokojące objawy   infekcji górnych dróg oddechowych lub wysoka temperatura  

pojawiły się w trakcie  pracy pracownik powinien: 

     - niezwłocznie zawiadomić o sytuacji dyrektora przedszkola, 

     - skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki  

       zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, 

           - należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji obszar, w którym przebywał 

 i poruszał się pracownik, 

           - należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w tych samych miejscach  

       w przedszkolu , w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się  

 do wytycznych GIS odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym. 

24. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2 na terenie przedszkola należy 

zastosować się do zaleceń powiatowego inspektora  sanitarnego.  

25. W przedszkolu stosuje się szczególne zasady higieny i dezynfekcji.    

26. Sale przedszkolne są systematycznie wietrzone –co najmniej raz na  godzinę, w toaletach 

      są wywieszone plakaty i ulotki z zasadami mycia rąk.  

27. Każda grupa ma przygotowane ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami. 

28. W dostępnym miejscu placówki wyeksponowane są numery telefonów do : 

- Organu prowadzącego 

- Kuratorium Oświaty 

- Stacji sanitarno-epidemiologicznej 

      - Służb medycznych 

 



Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola  wyłącznie w godzinach od 7:00 do 9:00.                   

Od godziny 9:00 drzwi do przedszkola zostają zamknięte w celu przeprowadzenia 

dezynfekcji i wietrzenia pomieszczenia szatni i korytarza przy drzwiach wejściowych do 

budynku przedszkola. 

2. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk 

płynem umieszczonym przy wejściu głównym lub założenia rękawiczek jednorazowych. 

3. Rodzice składają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała swojego dziecka w czasie 

pobytu w przedszkolu (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych). 

4. Dzieci nie mogą być przyprowadzane do przedszkola gdy wykazują objawy choroby oraz w 

sytuacji gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji .                           

5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni. W szatni mogą przebywać 

jednocześnie 4 osoby z dzieckiem/dziećmi tzn.: w części szatni dla grup I i III – 2 osoby z 

dziećmi, w części szatni dla grup II i IV – 2 osoby z dziećmi. Po rozebraniu - dzieci są 

przekazywane pracownikom przedszkola . 

6. Przy odbiorze rodzic wywołuje dziecko z grupy domofonem a nauczyciel lub pracownik 

przedszkola przekazuje dziecko rodzicom w szatni. 

7. Dzieci należy odebrać punktualnie do godz. 17:30. Po tym czasie wietrzone jest 

pomieszczenie szatni, korytarz wejściowy, sale i dezynfekowane wszystkie klamki, poręcze 

oraz inne powierzchnie. 

8. Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do 

niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola oraz placu zabaw. 

9. Sprzęt na placu zabaw będzie codziennie dezynfekowany. 

10. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników przedszkola i innych dzieci i rodziców wynoszący min.1,5 m. 

11. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic /opiekun/może za zgodą 

dyrektora przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności(osłona ust i nosa ,rękawiczki lub dezynfekcja rąk),tylko osoba zdrowa , w której 

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

rodziców jest ograniczona do niezbędnego minimum z zachowaniem dystansu społecznego 

co najmniej 1,5 m. 

12. Dzieci są przyprowadzane i odbierane  przez osoby zdrowe. 

 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania się z treścią 

wprowadzonej Procedury. 

2. Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do bezwzględnego 

przestrzegania wprowadzonej Procedury. 

3. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców do odwołania od 01.09.2020 r. 


