
Turek, dn.26.08.2020r. 

W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 6  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KUBUSIA PUCHATKA W TURKU   

PODCZAS PANDEMII COVID – 19  

WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE PROCEDURY: 

WYCIĄG 

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki  

1. Dyrektor placówki wyznacza strefę przyjęć/obioru dzieci z placówki (szatnia  

przedszkola) 

2. Rodzic sygnalizuje dzwonkiem przy drzwiach wejściowych 

przyprowadzenie/odbiór Dziecka, zachowuje dystans społeczny w odniesieniu 

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

metra. 

3. Po rozebraniu z odzieży wierzchniej i przebraniu Dziecka w obuwie zamienne,  

Dziecko przyjmuje pracownik placówki wyznaczony przez Dyrektora placówki, 

zaprowadza je do sali 

4. Zaleca się żeby osoby przyprowadzające/odbierające dzieci nie miały więcej niż 

60 lat (osoby po 60 roku życia są bowiem bardziej narażone na zakażenie 

koronawirusem).  

5. Przy wejściu do placówki umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do 

rąk.   

6. Zaleca się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie lub zakładali oraz 

zakrywali usta i nos przed wejściem do wydzielonej strefy wspólnej- szatni. 

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki  mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak    

i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.  

7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wyznaczonej 

przedszkola (szatni), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem, przy czym 

należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona 

ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.  

9. Dzieci do placówki mogą być przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby 

zdrowe .  

10. Dziecka chorego lub podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać do 

placówki. Pracownik przedszkola ma prawo nie wpuścić dziecka do placówki  

i poprosić rodzica/opiekuna o zabranie do domu dziecka z objawami takimi jak 

kaszel, kichanie, katar, ogólne złe samopoczucie, z temperaturą 37ºC i więcej. 

11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.   

12. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

13. Rodzic przynosi szczelnie zapakowane w woreczek foliowy, uprane  

i wyprasowane ubranie tzw. strój przedszkolny do przebrania dziecka. 



14. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby. Należy 

ograniczyć przebywanie w placówce osób trzecich do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Do placówki 

powinni wchodzić tylko i wyłącznie nauczyciele i pracownicy obsługi.  

15. Za bezpieczeństwo dzieci zaraz po wejściu do placówki odpowiada przedszkole, 

czyli osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad dziećmi.  

16. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka 

termometrem bezdotykowym przez pracownika placówki podczas pobytu 

dziecka w przedszkolu. Wyników pomiaru nigdzie nie rejestrujemy/nie 

zapisujemy.   

17. Po zakończeniu przyjęć i odbiorów dzieci będzie przeprowadzana dezynfekcja 

całej strefy przyjęć/odbioru dzieci z placówki z uwzględnieniem dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.  

18. Po zakończeniu przyjęć i odbiorów dzieci będzie przeprowadzona  dezynfekcja 

szatni z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – wieszaki, szafki 

odzieżowe, klamki i powierzchnie płaskie.  

 

Procedura organizacji opieki w placówce 

 

1. Dana grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami pracownicy pedagogiczni  

i niepedagogiczni, w miarę możliwości. 

3.  Pracownicy opiekujący się dziećmi nie przemieszczają się zbędnie po placówce.  

4. W grupie może przebywać maksymalnie do 25 dzieci ( dzieci  z różnych grup 

wiekowych, ) 

5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie jest 

mniejsza niż 2,5m2 na 1 dziecko .  

6. Z salach, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, poduszki, 

dywany, wykładziny). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) są one dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.   

7. Sale zabaw będą  wietrzone co najmniej raz na godzinę.  

8. W miarę możliwości zaleca się  taką organizację pracy, która uniemożliwia 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabaw na 

dworze).  

9. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą,  

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

10. Jeśli pracownicy wykażą taką potrzebę/chęci zaleca się, aby opiekę nad dziećmi 

sprawowali mając zasłonięte usta i nos oraz stosowali rękawice jednorazowego 

użytku lub często dezynfekowali ręce.  

11. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi.  

12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. 

Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z dzieckiem  w bezpiecznej odległości 

i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji powinna 



pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki.  

13. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

dziecka.  

14. Dzieci pod nadzorem nauczycieli i pracowników mogą korzystać ze znajdującego 

się na terenie placówki placu zabaw bez korzystania ze sprzętu i piaskownicy. 

Sprzęt na placu zabaw musi być zabezpieczony i odgrodzony , aby dzieci nie 

korzystały z niego.  

19. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren placówki.  

20. Pracownicy placówki będą regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz pilnować,  

aby dzieci robiły to samo, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.    

 

 

 Procedura postępowania w przypadku  podejrzenia zakażenia u dziecka   

1. Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci. Jeżeli pracownicy lub 

rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u dziecka powinni nie przychodzić 

do placówki, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

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

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

zakażeni koronawirusem oraz powiadomić dyrektora przedszkola lub 

nauczyciela, który niezwłocznie kontaktuje się z dyrektorem przedszkola. 

2. W placówce zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania 

dziecka,u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest 

wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.   

W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać  

w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu 

ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z placówki.  Do 

czasu pojawienia się rodzica/opiekuna,  z dzieckiem,  w bezpiecznej odległości  

i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w miejscu izolacji powinna 

pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki.  

3. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji  

i zaleceń.  

4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać 

gruntowanemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.).  

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

 


