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PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI  

PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 

„NIEZAPOMINAJKA” W ZWIAZKU Z COVID- 19 

 

CEL: ZAPEWNIENIENIE PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM PRZEBYWAJACYM                      

W PLACÓWCE. 

 

1. W grupie przedszkolnej dzieci wraz z opiekunem powinny przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 

Do grupy przypisani są ci sami opiekunowie. 

2. Dziecko nie powinno przynosić do placówki żadnych przedmiotów i zabawek. Nie może też 

zabrać z przedszkola żadnych przedmiotów. 

3. Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej jeden raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

4. W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej grupy dzieci, zapewniona zostanie taka 

organizacja pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą dzieci z różnych grup. 

5. Opiekunowie mają obowiązek zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący  min. 1,5 m. 

6. Personel kuchenny nie ma możliwości kontaktowania się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

sie dziećmi. 

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną a także z infekcją typu: katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała. 

8. W placówce ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności ( m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

9. Przedszkole wyposażone jest w termometr bezdotykowy - dezynfekowany po każdorazowym 

użyciu. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola wyrażają 

pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

11. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby, zostaje natychmiast odizolowane                            

w odrębnym  pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od 

innych osób. Jednocześnie niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/prawni opiekunowie dziecka                 

w celu natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. W tym celu rodzice zobowiązani są do 

podania minimum dwóch aktualnych numerów telefonów, pod którymi będą dostępni podczas pobytu 

dziecka w placówce.   

12. W placówce zapewnia się codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu, na terenie placu zabaw, 

przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup, z wyłączeniem możliwości 

korzystania ze sprzętu, w jaki wyposażony jest plac zabaw (sprzęt zabezpieczony taśmami przed 

używaniem). Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola np. spacer do parku. 

13. Postępowanie w przypadku zakażenia koronawirusem określa odrębna procedura. 
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HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1. Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk. 

Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa. 

2. Pracownicy przedszkola w poszczególnych oddziałach regularnie myją ręce ciepłą wodą                            

z mydłem oraz nadzorują wykonywanie tych czynności przez dzieci, szczególnie po wejściu do 

przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza a także po każdorazowym 

skorzystaniu z toalety. 

3. Dyrektor odpowiada za codzienne monitorowanie prac porządkowych ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników. 

4. Wszyscy pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej – adekwatnie do 

aktualnej sytuacji. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środkach do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

7. Systematycznie i na bieżąco dezynfekuje się toalety. 

8. W przedszkolu prowadzi się rejestry czynności higienicznych i dezynfekcyjnych pomieszczeń                  

i powierzchni. 

 

ORGANIZACJA ŻYWIENIA 

 

1. Korzystanie z dystrybutora wody odbywa się wyłącznie pod nadzorem opiekuna; zalecenia 

higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS. 

2. Podczas przygotowywania posiłków oprócz warunków wymaganych przepisami prawa 

odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady 

szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników – w miarę 

możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów. W pomieszczeniach tych utrzymuje sie wysoką higienę, przestrzega się mycia              

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

3. Personel kuchenny nie może kontaktować sie z dziećmi oraz personelem opiekującym się                           

z dziećmi. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z detergentem (mycie z wyparzaniem). 

5. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne – czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed 

i po każdym posiłku. 

 


