
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 19 listopada  2020r.( V aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 

1337) 

 Aktualizacja 20.11.2020 r.  

 PROCEDURA Numer BHP2/2020 r. 

Strona:  1 Stron: 10 

Obszar PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR   6 / 

ŻŁOBEK PRZY PRZEDSZKOLU 

SAMORZĄDOWYM NR 6  W 

SANDOMIERZU 

Procedura Procedura bezpieczeństwa na terenie 

placówki  dotycząca ochrony przed 

koronawirusem SARS – CoV - 2. 

SPIS TREŚCI 

1. OCHRONA PRACOWNIKÓW PRZED KORONAWIRUSEM  SARS 

– CoV - 2 

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, ORGANIZACJA OPIEKI   

W PLACÓWCE 

3. WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI / OPIEKUNÓW 

4. WYTYCZNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

DZIECI 

5. WYTYCZNE ORGANIZOWANIA ŻYWIENIA 

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi  

potencjalnie chorymi oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, 

aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się 

od dziecka chorego i wskazanie  działań, które zminimalizują to ryzyko. 

Procedura dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków 

placówki. 

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć 



liczebność grupy przedszkolnej, aby w pierwszej kolejności  

z placówki skorzystały te dzieci, których rodzice nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorców produkcyjnych, realizujący 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

1 OCHRONA PRACOWNIKÓW PRZED KORONAWIRUSEM  SARS 

– CoV - 2.( chyba, że przepisy stanowią inaczej) 

1.1 Objawy zakażenia koronawirusem przypominają te objawy grypy  

i obejmują: 

 Gorączkę powyżej  38 0 C, 

 kaszel oraz  

 trudności z oddychaniem.  

Ponadto u zakażonych pojawiały się również bóle mięśni, ból głowy, ból 

gardła, krwioplucie, a czasem biegunka. Objawy te zwykle pojawiały się 

między 2 a 14 dniem po zakażeniu. 

1.2 Do zachorowania w powodu koronawirusa  SARS – CoV – 2 niezbędne 

jest zakażenie, czyli: 

 kontakt bezpośredni z osobą chorą (np. przy udzielaniu pomocy 

medycznej, w pracy, przebywanie w tym samym pomieszczeniu, 

wspólne podróżowanie lub mieszkanie razem), 

 podróżowanie do regionu, w którym wybuchła epidemia w ciągu 14 dni 

przed pojawieniem się objawów, 

 praca w miejscu udzielania pomocy medycznej, gdzie przebywali i byli 

leczeni chorzy na koronawirus SARS – CoV - 2. 

1.3 Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować lekarza 

pierwszego kontaktu /służby sanitarne /pracodawcę o podejrzeniu 

zachorowania wywołanego wirusem  SARS – CoV - 2. Pracownik 

powinien prowadzić samoobserwacje i pomiar temperatury ciała 2 x 

dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 38 0C) 

pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

1.4  W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów nie 

powinni oni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i 

skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

na numer 999 lub 112 i poinformować że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

1.5 Wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą  

z mydłem lub ich dezynfekcji środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 



1.6 Wprowadza się obowiązek stosowania rękawiczek jednorazowych lub 

płynu do dezynfekcji rąk. 

1.7 W przypadku nie zachowania odległości między stanowiskami pracy (co 

najmniej 1,5) m lub bezpośredniego kontaktu z osobą z zewnątrz 

wprowadza się obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej 

związanej ze zwalczaniem epidemii dla pracowników zakładu. Do 

środków ochrony   zaliczają się m.in.  przyłbice ochronne,  maseczki 

ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie 

pracownika od możliwości zakażenia się od osób zarażonych.  

1.8 Personel 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). 

1.9 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesza się plakaty  

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach  z płynem 

instrukcje do dezynfekcji rąk. 

1.10 Dyrektor placówki wywiesza w widocznym miejscu w przedszkolu 

instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny 

osobistej. 

1.11 Dyrektor placówki upowszechnia  wśród pracowników wiedzę z 

zakresu bhp (np. poprzez: 

 przeprowadzanie spotkań z pracownikami i zwracanie uwagi, aby kładli 

szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich 

samych. 

 przygotowanie plakatów z informacją aby NIE dotykać dłońmi okolic 

twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, przestrzegać higieny kaszlu – 

podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką, jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza  

i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na 

bazie co najmniej 60% alkoholu). 

 organizowanie dodatkowych szkoleń w tym zakresie, zapoznanie 

pracowników z instrukcjami oraz procedurami potwierdzonymi 

podpisem pracownika. 

1.12 Wprowadza się obowiązek zapewnienia, aby pomieszczenia były czyste  

i higieniczne: 

 ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania 

posiłków, wprowadzenie codziennego monitorowania prac 



porządkowych. 

 wyposażenie magazynów oraz urządzenia do przemieszczania 

wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem 

dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; 

 wszystkie obszary często używane, takie jak: toalety, pomieszczenia 

wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody  

z detergentem. 

 wycofuje się zabawki, przedmioty, których nie można dezynfekować 

(pluszowe zabawki, elementy z papieru itp.) 

 toalety dla dzieci i pracowników wyposaża się w jednorazowe ręczniki  

i dozowniki do mydła w płynie. 

1.13 Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu  środka do dezynfekcji (karcie 

charakterystyki). Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak aby dzieci 

nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji.  

1.14 Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe. 

1.15 Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym: 

wprowadzenie różnych godzin przerw. 

1.16 Maksymalne ograniczenie liczby osób  zachowaniem 1,5 m odległości, 

które muszą korzystać z szatni na terenie zakładu pracy  do osób, które 

zajmują stanowiska pracy powodujące znaczne zabrudzenie ciała i odzieży 

1.17 Wprowadza się obowiązek zachowania bezpiecznej odległości od 

rozmówcy (1,5 – 2 m.). 

1.18 Odprawy pracownicze powinny odbywać się na wolnym powietrzu,  

a spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być 

przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach 

1.19 Zaleca się w miarę możliwości nie korzystanie ze środków transportu 

zbiorowego komunikacji publicznej (pociągi, autokary, autobusy, itp.) 

1.20 Wskazane jest korzystanie z pojazdów służbowych lub prywatnych. 

1.21 Zobowiązuje się pracowników do ścisłej współpracy z 

rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia. 

 

 

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PLACÓWCE, ORGANIZACJA 

OPIEKI W PLACÓWCE. 

 

2.1 Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust  

i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) 



2.2 Po wejściu do przedszkola nakazuje się  wszystkim osobom zakrycie ust   i 

nosa ( we własnym zakresie), skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

lub nałożenie rękawiczek ochronnych (we własnym zakresie). 

2.3 Zapewnia się  pracownikom dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce 

mydłem i wodą. 

2.4 Zaleca się kontakt z rodzicem/interesantem za pomocą urządzeń 

teleinformatycznych. 

2.5 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z 

placówki mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

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

2.6  Rodzice dzieci przedszkolnych mogą wchodzić z dziećmi tylko do  

„strefy bezpieczeństwa” znajdującej się w łapaczu wiatru między 

drzwiami 1 a 1.6  zgodnie z zasadą 1 rodzic/opiekun z dzieckiem, z 

dwójka , trójka dzieci. ( szczegółowy zapis w „Procedurze 

przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola”)  

2.7 Rodzice  żłobkowych korzystają z osobnego wejścia i  mogą wchodzić 

do „strefy bezpieczeństw” znajdującej się za drzwiami  nr 2  tzw. 

„wózkarni”,  a  po weryfikacji u dziecka temperatury do szatni żłobka 
(szczegółowy zapis w „Procedurze przyprowadzania i odbioru dziecka ze 

Żłobka ”)  

2.8 Za zgodą rodziców (załącznik nr 1) wprowadza się nakaz pomiaru 

temperatury dziecka przed przyjęciem do placówki oraz w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów  chorobowych. Pomiar temperatury 

nie będzie ewidencjonowany. Termometr powinien znajdować się w 

każdej grupie w miarę możliwości 

2.9 Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli dziecko lub 

rodzic/opiekun, domownik ma gorączkę, kaszel, duszności, utrata węchu o 

nagłym początku, utrata lub zaburzenie smaku  o nagłym początku i jest 

poddany izolacji NIE WOLNO  PRZYPROWADZAĆ dziecka do 

przedszkola. 

 

2.10 Pkt. Jeżeli w domu przebywa osoba w IZOLACJI w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

2.11 W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub 

kaszel) rodzic przedstawia do wglądu dyrektorowi przedszkola 

zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia dziecka.  

2.12 Rodzice mają obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola  

o przebywaniu dziecka na kwarantannie lub zarażeniu się koronawirusem 

SARS – CoV - 2 ..   



2.13 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do 

placówki. 

2.14 Powierzchnia, każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt 

dziecka w zbiorowy od 3 do 5 dzieci w miarę możliwości powinna 

wynosić co najmniej 15m2, w przypadku liczby dzieci większej niż 5 

powierzchnia ulega zwiększeniu o każde kolejne dziecko co najmniej 2m2, 

jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być 

mniejsza niż 1,5m2  

* do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, 

pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, 

higienicznosanitarnych, np. łazienek i ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci  

i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z 

uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących. 

2.14 Jedna grupa dzieci  powinna przebywać w wyznaczonej stałej Sali. - 

grupa    przedszkolna powinna obejmować dzieci w zbliżonym wieku,  

z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.  

2.15 Do grupy przyporządkowani są  w miarę możliwości ci sami 

opiekunowie.  

2.16 W sali  w której przebywa grupa  nie może być zabawek, 

przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub 

dezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory 

sportowe – piłki, skakanki, obręcze należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować. 

2.17 Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki  i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci za specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W 

takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/ dezynfekcję 

zabawki.  

2.18Zapewnia się dopływ świeżego powietrza do sal dydaktycznych. 

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. 

2.19  W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką 

organizuje pracy aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych 

grup dzieci ( różne godziny zabaw na dworze). 

2.20 Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w 

każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.  

2.21 Personel  kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi. 

2.22 Wprowadza się zakaz mycia zębów w Przedszkolu. 



2.23 W miarę możliwości nie  angażuje się  w zajęcia opiekuńcze 

nauczycieli i innych pracowników powyżej 60 roku życia.  

2.24 W miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas 

sprawowania opieki nad dziećmi. 

2.25 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby 

należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu Izolatorium (I piętro 

Gabinecie terapii pedagogicznej  lub wyznaczony miejscu z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

2.26 Personel pomocniczy zobowiązuje się do bieżącej wymiany i 

uzupełniania mydła i papieru toaletowego w każdej toalecie, tak aby 

zapewnić ciągły dostęp do podstawowych środków higieny. 

2.27 Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na 

terenie placówki placu zabaw. 

2.28 Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie placówki, przy zachowaniu maksymalnej odległości, zmianowości 

grup – optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, 

wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 

2.29 Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeśli nie ma takiej 

możliwości, należy  go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed 

używaniem.  

 

3 WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW 

 

3.1 Nauczyciele przedszkola wzmacniają działania edukacyjne przypominając 

dzieciom zasady higieny.  

3.2 Nauczyciele odwołują zaplanowane wycieczki w miejsca, gdzie mogą 

występować duże skupiska ludzkie. 

3.3 Nauczyciele oraz pozostały personel zapewniają  dzieciom odpowiednie 

warunki sanitarne, opiekuńcze i edukacyjne. 

3.4 Nauczyciele zapewniają warunki do zadbania o właściwą sprawność 

fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza 

organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i 

metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka. 

3.5 Wprowadza się obowiązek edukacji dzieci w zakresie: 

 prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie 

deski klozetowej, spuszczanie wody), 

 mycia rąk po skorzystaniu z toalety, 

 mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, 

 prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych 



sztućców), 

 spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, 

picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.), 

 zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem 

się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, 

obgryzania paznokci, 

 prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania 

nosa w jednorazową chusteczkę. 

3.6 Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

3.7 Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

 

5. WYTYCZNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

DZIECI. 

5.1 Nie posyłaj dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa ktoś w 

izolacji w warunkach domowych. Wówczas wszyscy powinni pozostać w 

domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 

5.2 Zaopatrz swoje dziecko jeśli ukończyło 5 rok życia w indywidualna osłonę 

ust i nosa podczas drogi do i z  placówki przestrzegając aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

5.3 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  

5.4 Do placówki może wejść 1 rodzic z dzieckiem jedynie do wyznaczonego 

miejsca/strefy bezpieczeństwa, w którym (po uprzednim otrzymaniu 

Państwa pisemnej zgody – załącznik nr 1) zostanie  zmierzona dziecku 

temperatura. Pomiar temperatury nie będzie ewidencjonowany. 

5.5 Po wejściu do miejsca wyznaczonego muszą Państwo  przestrzegać 

środków ostrożności – posiadać osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

oraz obowiązkowo zdezynfekować ręce w miejscu wyznaczonym. 

5.6 W przypadku odbywania okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ 

opiekun prawny za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie 

placówki  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności( min: osłona ust, 

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

której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych).  

5.7 Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 

odbywających okres adaptacyjny do niezbędnego minimum, umożliwiając 

osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2m. 



5.8 Dzieci przyprowadzane/odbierane do placówki są wyłącznie przez osoby 

zdrowe. 

5.9 Rodzice/ opiekunowie prawni podpisują oświadczenie o zapoznaniu się  

z procedurą bezpieczeństwa ( załącznik nr 2)  

5.10 Przyprowadzając/odbierając dziecko zachowaj dystans społeczny 

zarówno do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i rodziców 

wynoszący min. 2 m.  

5.11 Wyjaśniaj dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów  czy zabawek. 

5.12 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  

Podkreślamy, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często 

myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

5.13 Zwracajmy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas 

kichania czy kasłania i sami  także tak postępujmy. 

6. WYTYCZNE ORGANIZOWANIA ŻYWIENIA 

6.1 Podczas organizowania żywienia (stołówka, kuchnia) obok warunków 

higieniczno - sanitarnych wymaganych przepisami prawa odnoszących się 

do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników w tym w miarę możliwości odległość 

stanowiska pracy  co najmniej 1,5 m a jeśli to niemożliwe – środki ochrony 

osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.  

6.2 Zobowiązuje się pracowników kuchni lub dostawców pożywienia dla 

dzieci do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

6.3 W miejscach spożywania posiłków,  obok warunków wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadza się  zasady szczególnej ostrożności w 

tym:-  korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni  

i sprzętów. 

6.4 Spożywanie posiłków  odbywać się będzie w salach, przy zmianowym 

wydawaniu posiłków oraz  czyszczeniu blatów, stołów i poręczy krzeseł w 

każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z 

dodatkiem detergentu  w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać. 

6.5 W salach , gdzie spożywane są posiłki, należy stosować środki 

dezynfekcyjne do rąk. 

7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA COVID-19  



7.1 IZOLATORIUM - pomieszczenie do izolacji osoby, u której 

stwierdzono objawy chorobowe.( I piętro Gabinet terapii 

pedagogicznej) Pomieszczenie zaopatrzono w maseczki, rękawiczki i 

fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk, w widocznym miejscu 

umieszczone są numery telefonów do sanepidu i służb medycznych 

7.2 W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak 

kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), 

dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego 

specjalnie przygotowane pomieszczenie. 

7.3 Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym 

dyrektora lub osobę go zastępującą. 

7.4 Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z 

rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka. 

7.5 Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który 

zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po 

wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do 

pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

7.6 Rodzice izolowanego dziecka odbierają je bezpośrednio  

z IZOLATORIUM. 

7.7 W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola,  będącego na 

stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje 

dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny 

dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia 

zakażenia. Pracownik zostaje odesłany transportem indywidualnym do 

domu (transport własny lub sanitarny), po czym kontaktuje się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną. Pracownik oczekuje na transport w 

wyznaczonym pomieszczeniu do izolacji 

7.8 W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników  

o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która 

przebywała w ostatnim tygodniu w placówce lub  w przypadku 

uzyskania takiej opinii od lekarza POZ po uzyskanej teleporadzie lub 

członka jego rodziny, z którym pozostaje on w styczności, a także 

pracownika przedszkola  (i odpowiednio członka jego rodziny)Dyrektor 

niezwłocznie informuje pisemnie, ustnie w tym telefonicznie, 

elektronicznie o Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną , organ 

prowadzący celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego 

postępowania. 

7.9 Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/ pracownik  

z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie 
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myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, 

poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

7.10 Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby  

z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, 

jest myte i dezynfekowane. są powierzchnie dotykowe. 

7.11 Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób,  

z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie 

potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

7.12 Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie 

wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego 

może zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli ze względu na aktualną 

sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci. 



 

 

 

 

                                                                                                                              Załącznik nr 1 do Procedury                               

bezpieczeństwa na terenie placówki  dotycząca  

ochrony przed koronawirusem SARS – CoV - 2  

 

Sandomierz, data …………………… 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

  

Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka każdorazowo  

przed wejściem do placówki oraz w sytuacji kiedy  pojawią się u niego  jakiekolwiek 

objawy chorobowe. Przyjmuję do wiadomości, że pomiar ten nie będzie ewidencjonowany.   

W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38 0C, uporczywego kaszlu lub innych 

objawów chorobowych wstęp na teren przedszkola nie będzie możliwy. 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka ) 

 

uczęszczającego do Żłobka /Przedszkola Samorządowego 6  nr  …………………………… 

( nr placówki) 
 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis matki/ opiekunki prawnej wraz z aktualnym nr telefonu kontaktowego, 

telefonu szybkiego kontaktu 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis ojca/ opiekuna prawnego  wraz z aktualnym nr telefonu kontaktowego, 

telefonu szybkiego kontaktu 

 
*Niewłaściwe skreślić 

Jednocześnie deklaruję, że moje dziecko będzie przebywało w placówce w godzinach 

od ………… do ………… w ilości ……….. godzin. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  



Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) 

informuję, że:  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Żłobek lub 

Przedszkole do którego uczęszcza dziecko. 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: 
iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz  dziecka (temperatura, numer telefonu kontaktowego) 

będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki oraz 

szybkiego kontaktu  

z rodzicami/opiekunami prawnymi.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a tj. wyrażona 

przez Panią/Pana zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. d), art. 9 ust. 2 lit. i)  RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego .  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być  podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administratora 

zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji 

międzynarodowych.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu przetwarzania 

określonego w 

pkt. 3.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z 

wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych 

 prawo żądania ich sprostowania, 

 prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą poddawane profilowaniu.  

 

 

………………………………………………… 

                                                                                 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

about:blank


 

 

 

 

 

                      Załącznik nr 2 do Procedury  bezpieczeństwa na terenie placówki  dotycząca  

ochrony przed koronawirusem SARS – CoV - 2  

 

Sandomierz, dn. .................. 

 

…………………………………… 
(Nazwisko i imię rodziców/ opiekunów prawnych  ) 
 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ 

BEZPIECZEŃSTWA 

  

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedurą bezpieczeństwa na terenie 

Przedszkola Samorządowego nr 6 / Żłobka przy Przedszkolu 

Samorządowym nr 6  dotyczącą  ochrony przed koronawirusem SARS – 

CoV - 2.” 

 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej „Procedury 

bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Samorządowego nr 6 / Żłobka 

przy  Przedszkolu Samorządowym nr 6  dotyczących  ochrony przed 

koronawirusem SARS – CoV - 2.” związaną reżimem sanitarnym. 

 

3. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o przebywaniu 

mojego dziecka na kwarantannie lub zarażeniu się koronawirusem             

Covid-19.  

 

……………...…………………………………………………….... 

                       czytelny podpis  rodziców/ opiekunów prawnych   

 

 

 



 

 

 

 


