
 

 

 

 

  Zarządzenie Nr    1 /2020 

 Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka” w 

Dzierżoniowie  

 z dnia 18 maja 2020 

 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa 

ograniczającej rozpowszechnianie się wirusa SARS- COV-2  

w okresie zagrożenia epidemicznego 

 

Podstawa prawna : 

 

1. Zalecenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z umożliwieniem 

otwarcia od 6 maja 2020 r miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ( Dz. U. z 2020 poz. 433 ze zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 kwietnia 2020 zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, ( Dz.U. z dnia 29 kwietnia 2020, poz. 780, 781 ) oraz wytycznych 

przeciwepidemicznych GIS z dnia 30 kwietnia 2020 dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 art. 8a,ust.5 pkt. 2 Ustawy z dnia 

14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. poz. 59 oraz z 2020 poz. 

322, 374, 567). 

 

Zarządza się co następuje  :  

                                                                          § 1 

 

Wprowadza się Procedurę bezpieczeństwa dla Niepublicznego Przedszkola Promującego 

Zdrowie „Szóstka” w Dzierżoniowie . 

 

                                                                          § 2 

 

Procedurę stanowią : 

1. Załącznik nr 1 – Organizacja opieki w przedszkolu 

2. Załącznik nr 2 – Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

3. Załącznik nr 3 – Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

 

4. Załącznik nr 4- Przygotowanie i wydawanie posiłków 

5. Załącznik nr 5- Postępowanie na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 



6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie pracowników 

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenia rodziców 

8. Załącznik nr  8 – instrukcje                                                                  

 
                                                     

                                                            § 3  

 

 

1. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się i przestrzegania wytycznych zgodnie 

z Procedurą bezpieczeństwa wraz z zachowaniem wszystkich środków ostrożności, ze 

szczególnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną , zarówno dzieci jak i samych 

pracowników. 

2. Rodzice / opiekunowie prawni zapoznają się z procedurą i składają dyrektorowi 

przedszkola oświadczenie, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

 

                                                             § 4  

 

Zarządzenie wchodzi w życie 25 maja 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                              Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa  

 

Procedura bezpieczeństwa dla Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie 

„Szóstka” w Dzierżoniowie funkcjonującego w okresie pandemii wirusa SARS-CoV- 2  

 

 Organizacja opieki w  przedszkolu  

1. W pierwszej kolejności z usług przedszkola mogą korzystać dzieci, których oboje 

rodzice pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także 

dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. 

2. Jedna grupa dzieci przebywa wyznaczonej i stałej sali. 

3. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w  poszczególnych salach 

może przebywać do  12 dzieci ( 1 dziecko na  4m
2
) wraz z opiekunami. W 

uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę 

dzieci – nie więcej niż o  2.   

4. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

5. Dziecko nie powinno zabierać do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek, a te które są mu niezbędne ( np. rzeczy do przebrania) są  

pozostawione i dezynfekowane w szatni. 

6. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka na  wejściu 

do przedszkola oraz  w  sytuacjach  kiedy  pojawią się niepokojące  objawy 

chorobowe. W każdej grupie dostępny  jest termometr bezdotykowy. 

7. Sale są wietrzone co najmniej  raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

8. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na 

terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie  maksymalnej odległości. 

9. Na placu  zabaw jednorazowo  powinna przebywać  jedna grupa.  Jednak ze względu  

na dużą powierzchnię w tym samym czasie z placu  będą mogły korzystać 2 grupy ( 

jedna na ogrodzie dolnym, druga na górce) , pod warunkiem, że poszczególne 

oddziały nie  będą  się mieszać i będą korzystać z wydzielonych dla danej grupy 

urządzeń. 

10. Sprzęt na placach zabaw jest regularnie , po każdej  grupie czyszczony z użyciem 

detergentu bądź dezynfekowany. 

11. Plac zabaw przeznaczony jest do wyłącznego użytku osób przebywających w obiekcie 

oraz zabezpieczony przed dostępem osób  z zewnątrz. 

12. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza  teren przedszkola, np. spacer do parku. 

13. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z 

rodzicami/opiekunami dziecka. Ogranicza się do niezbędnego minimum bezpośrednie 

kontaktowanie się rodziców z pracownikami przedszkola. Preferuje się telefoniczny 



kontakt rodziców wychowawcami lub przez komunikatory  społeczne przyjęte w 

poszczególnych  grupach. 

14. Jeśli  dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy je 

odizolować w odrębnym  pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów  celu pilnego odebrania dziecka  z  przedszkola. 

15. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania  akwizytorów i 

przedstawicieli firm zewnętrznych. 

16. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu jest ograniczone do niezbędnego minimum 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, obowiązuje osłona ust i  nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja dłoni, tylko osoby zdrowe. Pobyt osób 

trzecich podlega odnotowaniu w rejestrze. 

17. Na terenie przedszkola rozmieszczone są plakaty informacyjne i instrukcje wskazujące 

prawidłowe postępowanie, a także numery alarmowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                  Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa  

 

 

 
 

                                               Przyprowadzanie  i odbieranie dzieci 

 

 

1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach :  7.00 do 8. 00. Po godzinie 8.00 w danym 

dniu dziecko nie  będzie przyjmowane do przedszkola. 

2. Po godzinie 8.00 przedszkole będzie zamknięte. 

3. Odbiór dziecka od godz. 14.00 do 16.00. W przypadku wcześniejszego odbioru należy 

poinformować  nauczyciela telefonicznie o tym  fakcie. 

4. Do przedszkola dziecko przyprowadzane i odbierane jest przez jednego opiekuna. 

5. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola są obowiązane mieć 

zasłonięte usta i nos. 

6. Po wejściu na szatnie rodzic/opiekun zobowiązany jest do dezynfekcji rąk zgodnie z 

umieszczoną instrukcją. 

7. Dziecko  odbierane jest z szatni przez personel przedszkola.  Ma mierzoną 

temperaturę, następnie idzie do łazienki umyć ręce i przechodzi do  sali. 

8. Rodzic/opiekun dziecka z grup : Poziomki i Malinki zostawia dziecko pod opieką 

pracownika przedszkola nie wchodzi do szatni  na górę. 

9. Rodzice nie wchodzą do sal. Zachowują dystans od  personelu 2m w sprawach 

ważnych kontaktują się z nauczycielem telefonicznie. 

10. Na terenie szatni może przebywać max dwóch rodziców z dziećmi z zachowaniem 2 

m odległości od siebie.  Kolejne osoby oczekują na zewnątrz zachowując dystans. 

11. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka wykazującego objawy chorobowe : 

podwyższona temperatura, , katar, osłabienie a także jeżeli jakikolwiek domownik 

objęty jest kwarantanną lub izolacją. 

12. Nauczyciel lub opiekun odbierający lub wydający dziecko rodzicowi ubrany jest w 

środki ochrony osobistej – maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki. 

13. Każdy rodzic oddający dziecko do przedszkola zobowiązany jest podać aktualny 

numer telefonu pod który możliwy będzie kontakt w nagłych przypadkach, 

umożliwiający niezwłoczne odebranie dziecka. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                               Załącznik nr 3 do Procedury bezpieczeństwa      

 

 

         Higiena, czyszczenie  i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

 

1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z  płynu dezynfekującego 

do rąk oraz zamieścić informację o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby 

dorosłe wchodzące do  podmiotu. 

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

szczególnie po przyjściu do przedszkola  , przed jedzeniem i po powrocie z placu 

zabaw, po skorzystaniu z toalety. 

3. W okresie pandemii obowiązuje całkowity  zakaz mycia zębów przez dzieci. 

4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych ,  

toalet i sali oddziału. Odpowiada także za dezynfekcję powierzchni dotykowych- 

poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy, krzeseł, 

włączników. Czynności te należy wykonywać co najmniej 2 razy dziennie oraz w 

razie potrzeby.  

5. Rekomenduje się monitoring codziennych prac  porządkowych ( załącznik nr 1  ). 

6. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za dezynfekcję zabawek i innych 

przedmiotów używanych przez dzieci. Zabawki lub sprzęt wspólnego użytku są myte 

najpierw szarym mydłem a dopiero potem dezynfekowane. Te czynności wykonujemy 

po zakończeniu  pobytu dzieci w placówce oraz każdorazowo po ich zanieczyszczeniu 

wydzielinami dziecka ( np. po wzięciu ich do ust przez dziecko). 

7. Do użytku indywidualnego przeznaczono następujące wyposażenie sal : indywidualne 

zabawki, kredki w kompletach dla każdego dziecka, książki i układanki tekturowe 

podzielone na trzy części i wykładane co trzy dni po kwarantannie, pozostałe  zabawki 

plastikowe ( klocki, samochody itp.) do użytku dzieci po codziennej dezynfekcji. 

8. W łazience – miski ustępowe, baterie, umywalki oraz mydło w płynie i papier do  

wycierania rąk. 

9. Podłoga – parkiet – przecierany z dodatkiem płynu dezynfekującego raz  dziennie lub 

według potrzeb. 

10. Jakiekolwiek awarie będą usuwane pod nieobecność  dzieci w  przedszkolu/danym  

pomieszczeniu. 

11. Nauczyciele opiekujący  się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być  zaopatrzeni 

w indywidualne  środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta 

i nos a także fartuchy z długim rękawem ( do użycia w razie konieczności np. 



przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej 

sytuacji). 

 

 

 

 

                                                                   Załącznik nr 4 do Procedury bezpieczeństwa  

  

 

 

                          Przygotowanie i wydawanie posiłków 

 

  

 

1. W przedszkolu posiłki przygotowywane są w kuchni obiektu. 

2. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w  miarę możliwości zapewnić 

odległość stanowisk pracy, a jeżeli jest to niemożliwe- środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególnie należy zwrócić 

uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców. 

3. Personel  kuchenny nie powinien kontaktować  się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

4. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają samodzielnie ze wspólnych źródeł 

wody pitnej- opiekunowie mają obowiązek dopilnowania wydawania kubków 

jednorazowych i zachowania przez dzieci wszelkich zasad higienicznych.  

5. Posiłki odbierane są przez woźną oddziałową  z  windy ( czystej) a następnie 

dostarczane na salę. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odnosi naczynia do 

zmywalni naczyń , gdzie myte są w zmywarkach w temperaturze co najmniej 60 

stopni C. 

6. Nauczyciel, woźna oddziałowa przed rozpoczęciem podawania posiłków 

bezwzględnie musi umyć/ zdezynfekować  ręce. 

7. Przed przyjęciem produktów spożywczych i innych ( środki chemiczne, papiernicze )  

do obiektu opakowania są  dezynfekowane. Przyjęcia towarów dokonuje dyrektor 

przedszkola  lub pracownik przez niego wyznaczony.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                               Załącznik nr 5 do Procedury bezpieczeństwa  

 

 Zasady postępowania   na wypadek zakażenia wirusem SARS- CoV-  2 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przystąpić jedynie osoby zdrowe, bez 

jakichkolwiek symptomów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy, który zauważy u siebie 

niepokojące objawy, pozostaje w domu. Następnie powiadamia dyrektora 

placówki i kontaktuje się telefonicznie ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod 997 lub 

112. 

3. W przedszkolu znajduje się wyznaczone miejsce – sala , zapewniająca 

odizolowanie osoby chorej od pozostałych pracowników. 

4. Wszyscy pracownicy , codziennie rano oraz każdorazowo na wypadek zauważenia 

niepokojących symptomów wykonują pomiar temperatury ciała. 

5. Zobowiązuje się każdego pracownika będącego na stanowisku pracy , który 

zauważy u siebie objawy sugerujące zarażenie korona wirusem, do 

natychmiastowego przejścia do pomieszczenia izolującego i powiadamia 

dyrektora. Dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie dzieci, powiadamia 

stację sanitarno- epidemiologiczną i postępuje zgodnie z jej zaleceniami. 

6. W przypadku podejrzenia zarażenia u dziecka, nauczyciel lub wyznaczona przez 

niego osoba natychmiast izoluje dziecko i informuje dyrektora o zaistniałym 

zagrożeniu. 

7. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów prawnych ustalając sposób odebrania 

dziecka z przedszkola, a w razie konieczności może wezwać  zespół ratownictwa 

medycznego. 

8. W przypadku nieobecności dyrektora nauczyciel sprawujące bezpośrednią opiekę 

nad dzieckiem sam podejmuje decyzję o poinformowaniu rodzica. 



9. Każda osoba zarówno rodzic dziecka oraz pracownik, u którego  stwierdzono 

objawy zarażenia korona wirusem SARS-CoV-2 natychmiast powiadamia 

odpowiednie służby oraz informuje placówkę o zaistniałym  zarażeniu w celu 

podjęcia odpowiednich działań kierownictwa. 

 

                                                                               Załącznik nr 6 do Procedury bezpieczeństwa  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, iż zostałam/-em zapoznana/-y w zakresie wprowadzenia 

zarządzenia dyrektora w zakresie: wdrożenia procedury bezpieczeństwa ograniczającej 

rozpowszechnianie się wirusa SARS-CoV-2 w okresie zagrożenia epidemiologicznego w 

związku  

 

Dzierżoniów dn............................. …........................................... 

podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                              Załącznik nr 7 do Procedury Bezpieczeństwa  

 

Oświadczenia : 

1. Wyrażam zgodę na pomiar przez pracowników Niepublicznego Przedszkola 

Promującego Zdrowie „Szóstka”  w Dzierżoniowie temperatury ciała mojego dziecka 

pozostającego pod moją opieką ………………………………………………………... 

wychowanka oddziału ……………………………………….., na wejściu do 

przedszkola oraz jeżeli zaistnieje konieczność w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych na terenie przedszkola 

 

………………………………………………….. 

Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

2. Oświadczam, iż w ciągu ostatnich 14 dni nikt z naszej najbliższej rodziny nie 

pozostawał na kwarantannie/w dozorze epidemicznym. 

……………………………………………………. 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

3. Oświadczam, że w domu nie pozostaje nikt , kto może sprawować opiekę nad moim 

dzieckiem. 

…………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 



4. Zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka w momencie powiadomienia o 

niepokojących objawach. 

…………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

5. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola o wystąpieniu 

zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby będącej w 

bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 

………………………………………. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

6.  „Oświadczam, iż zdaję sobie sprawę z zagrożeń wynikających z przyprowadzenia 

dziecka do przedszkola podczas panowania pandemii COVID-19”  

             ….............................................................. 

             Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       

 
 

 

 


