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Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrowicach 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

W PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH  

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

 

 

Opracowano na  podstawie: 

Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  

02.07.2020r.dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i 

innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3, 
Wydanych na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567)  
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Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze  
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I. PRZYJMOWANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA  

 

1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola wypełnia 

oświadczenie/deklarację dotyczące korzystania z opieki dla dziecka w placówce, 

oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się do przestrzegania 

obowiązujących w przedszkolu zasad związanych z reżimem sanitarnym. 

2. Rodzic powiadamia dzwonkiem przy drzwiach pracownika przedszkola o 

przyprowadzeniu dziecka.  

3. Zobowiązuje się rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających dzieci do/z 

przedszkola do utrzymywania, co najmniej 2 metrowych odległości od innych dzieci i 

ich rodziców, w tym pracownika przedszkola. 

4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez żadnych objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (w tym kaszel, katar, osłabienie, 

gorączka). 

5. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe. 

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

8. W wyznaczonym do tego miejscu rodzic/opiekun prawny czeka na pojawienie się 

pracownika przedszkola, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia 

dziecka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. 

9. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola. 

10. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce 

rodzic/opiekun za zgodą dyrektora  placówki może przebywać na terenie placówki z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 

osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć 

dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci  odbywających okres adaptacyjny w 

placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając zachowanie dystansu społecznego 

co najmniej 2 m. 
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11. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w 

zajęciach opiekuńczych, pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodziców, 

odpowiedzialny jest za zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się, 

umycie z dzieckiem rąk oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali.   

12. Podczas odbierania dziecka z przedszkola przez rodzica/ opiekuna prawnego 

pracownik przedszkola odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce, pomaga ubrać się w 

szatni i prowadzi do rodzica. 

13. Dziecko nie może zabierać z przedszkola prac plastycznych do domu. 

14. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, 

komunikator oraz od pracownika odprowadzającego dziecko a w sytuacji 

wymagającej osobistego kontaktu, ustalany jest indywidualny termin (dzień, godzina). 

15. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia w drodze do i z przedszkola zaopatrzone jest w 

indywidualną osłonę nosa i ust. Dziecko nie przynosi do przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek. 

 

II. PRZEBYWANIE DZIECI W PRZEDSZKOLU 

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 6.15- 

16.15. Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem. 

2. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

3. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

4. W sali może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Ograniczenie liczebności grup:  

1) Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3-5 

dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m²; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 

powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że: 

a) Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m² , jeżeli 

czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,  

b)  Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m² , 

jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione 

leżakowanie 

*Do przestrzeni wspólnej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, 

pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, 

magazynowych higienicznosanitarnych –np. łazienek, toalet). Nie należy sumować 

powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię 

każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 
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2) Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 

przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/ pranie/  

dezynfekcję zabawki.  

3) Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka 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. 

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

potrzeby także w czasie zajęć. 

5) Dzieci uczestniczą w prowadzonej przez wychowawcę gimnastyce przy otwartych 

oknach. 

6) W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która 

uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny zabawy 

na dworze, rożne godziny spożywania posiłków, odbieranie indywidualne od rodzica), 

zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 

7) Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

8) Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności będą 

zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, 

maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem ( do użycia, np. do 

przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnych 

sytuacji). 

9) Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (w tym kaszel, katar, osłabienie, 

gorączka). 

10) Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

11) Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – 

kontakt telefoniczny. 
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12) Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. 

13)  Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany, część zabawek zostanie zabezpieczona przed używaniem. 

14) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

15) Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych 

(stołówka/ sala ). 

 

 

III. ZACHOWANIE PERSONELU W PRZEDSZKOLU 

 

1. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich procedur i instrukcji, jakie są 

wprowadzone w placówce. 

2. Pracownik do pracy przychodzi wyłącznie zdrowy, bez żadnych objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (w tym kaszel, katar, osłabienie, 

gorączka). W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien 

przychodzić do pracy,  powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

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

zakażeni koronawirusem. 

3. Tam gdzie jest to możliwe używa środków ochrony osobistej. 

4. Na ile jest to możliwe wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu. 

Swoją wypowiedź dostosowuje do wieku odbiorcy. 

5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować ( np. pluszowe zabawki). Jeżeli do 

zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je 

dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. 

6. Należy usunąć z sali przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można 

zdezynfekować. 

7. W pomieszczeniach należy często dezynfekować zabawki, przedmioty i wszystko, z 

czym dzieci mają kontakt. 
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8. Sale, w której prowadzone są zajęcia, co najmniej co godzinę muszą być wietrzone. 

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

szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza,  po skorzystaniu z toalety. 

10. Przy organizacji miejsca do spania lub odpoczynku, zachowany musi być dystans 

pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku należy je zdezynfekować. 

11. Zajęcia należy organizować tak, aby były bezpieczne dla dzieci, unikając większych 

skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

12. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu nie można organizować wyjść poza teren 

placówki. 

13. Po zakończeniu dnia pomieszczenia i zabawki są dezynfekowane. 

14. Na terenie przedszkola prowadzi się rejestr przeprowadzanych dezynfekcji. 

15. W sytuacjach niepokojących personel natychmiast informuje dyrektora placówki. 

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

opiekującym się dziećmi. 

 

 

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

COVID-19  

 PERSONEL: 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę. 

2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60. roku życia lub 

z problemami zdrowotnymi. 

3. W przedszkolu wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Pomieszczenie wyposażono w środki ochrony i płyny dezynfekujące. 

5. W widocznym miejscu należy umieścić listę numerów telefonicznych potrzebnych w 

przypadku podejrzenia zakażeniem (organ prowadzący, SANEPID, służby medyczne) 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących 

objawów sugerujących zakażeniem koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go 

od pracy.  

7. Odizolować w oddzielnym pomieszczeniu lub obszarze. 
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8. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, Obszar, w którym poruszał 

się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty, itp.)  

9. Powiadomić właściwą Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się do ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

10. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

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

przypadek.  

11. Zrobić listę osób, która miała kontakt z zakażonym. 

12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań należy zwrócić się do Powiatowej 

stacji Sanitarno- epidemiologicznej w celu konsultacji. 

DZIECI: 

1. Numery kontaktowe do rodziców mają być w znanym dla wyznaczonego personelu/ 

nauczycieli miejscu.  

2. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. 

3. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 

2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów z celu 

pilnego odebrania dziecka z podmiotu.  

4. Pomieszczenia lub miejsca, w których się poruszało się dziecko należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

5. Poinformować rodziców / prawnych opiekunów dziecka. 

6. Powiadomić właściwą Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się do ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

7. Zrobić listę osób, która miała kontakt z zakażonym. 

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań należy zwrócić się do Powiatowej 

stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w celu konsultacji. 
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V. ŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU  

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie 

placówki. 

2. Posiłki przywożone są do przedszkola przez dostawcę cateringu. 

3. Firma Cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych 

standardów bezpieczeństwa. 

4. Posiłki dostarczane są w zabezpieczonych pojemnikach. 

5. Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringową 

w środki ochrony osobistej. 

6. Po przyjeździe do przedszkola: 

a) kierowca  będący w rękawiczkach jednorazowych dezynfekuje ręce preparatem 

zamieszczonym przed drzwiami do przedszkola i stawia pojemnik, 

b) pracownik obsługi przedszkola zabezpieczony w rękawiczki jednorazowe i 

maseczkę  dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym ( dopuszczonym do użytku w 

przedszkolu o stężeniu alkoholowym przynajmniej 60%) pokrywę wierzchnią 

pojemnika do transportu, 

c) następuje wyjęcie pojemników do przechowywania żywności na blat, pracownik 

obsługi bezpiecznie usuwa rękawice użyte do wyjmowania pojemników, myje ręce wg 

instrukcji, dezynfekuje je wg instrukcji.  

7. Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia. 

8. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek 

wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu. 

9. Posiłki przygotowywane są do wydania przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 

środków higieny. 

10. Pracownik kuchni: 

1) Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie posiłki są 

przygotowywane do wydania. 

2) Myje ręce: 

a. przed rozpoczęciem pracy, 

b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia. 

c.  po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

d. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

e. po skorzystaniu z toalety, 

f. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 
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g. po jedzeniu, piciu. 

3) Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych. 

4) Przygotowując posiłki do wydania zachowuje bezpieczny dystans zgodny z 

obowiązującymi przepisami. 

5) Po zakończonej pracy dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty środkami 

zapewnionymi przez dyrektora przedszkola. 

6) Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi; posiłki są zostawione w okienku do 

wydawania posiłków. 

11. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela. 

12. Pomoc nauczyciela odbiera posiłek (między pomocą nauczyciela a pracownikiem 

kuchni należy zachować odległość co najmniej 2 metrów). 

13. Dzieci korzystające ze stołówki/sali podzielone są na grupy wiekowe i oddzielnie 

spożywają posiłki, pod nadzorem opiekunów przyporządkowanych do danej grupy. 

Personel kuchenny nie kontaktuje się bezpośrednio z dziećmi, ani z opiekunami grup. 

14. Spożywanie posiłków odbywa się z zachowaniem bezpiecznej odległości między 

dziećmi (min. 1,5m). 

15. Między wydawaniem posiłków poszczególnym grupom zachowana jest przerwa (15 

minut), przeznaczona na dezynfekcję powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, 

wyłączniki, stoły, krzesła, blaty) i wywietrzenie oparów środków dezynfekujących. 

16. Po ukończeniu wydawania posiłków naczynia wielorazowego użytku myte są z 

dodatkiem detergentu i wyparzane w temperaturze 90
0
C 

17. Powierzchnie płaskie i dotykowe dezynfekuje się środkami do dezynfekcji. 

18. W przypadku uczęszczania do przedszkola małej liczby dzieci, rodzice zapewnią 

dziecku własny posiłek. 

19. Wprowadza się dodatkowy monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym: 

stołów, krzeseł i blatów w salach, kuchni i pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatury ,włączników). 
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VI. ZALECENIA DLA ZACHOWANIA ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W 

RUTYNOWEJ PRACY PRACOWNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ 

KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ DO PRZESTRZEGANIA ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w szczególności:  

 

1. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które 

istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1) przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości – (1,5 – 2 m) od innych osób, 

2) zakładanie przez pracowników rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania 

czynności zawodowych i wyrzucenie ich do kosza na śmieci lub umycie rąk wodą 

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

3) zwracania szczególnej uwagę, aby podczas pracy nie dotykać dłońmi okolic 

twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i 

oddychania, 

4) dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. 

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować 

przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie, 

5) podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

– jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając 

mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%),  

6) zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się 

zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo 

zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu osoby, 

7) dokładać wszelkich starań, aby miejsce pracy było czyste i higieniczne:  

a) powierzchnie dotykowe w tym, lady i stoły, klamki, włączniki światła, 

poręcze i inne przedmioty muszą być regularnie wycierane środkiem 

dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem, 

b) wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, 

powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z 

detergentem.  

2. Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania: osób potencjalnie narażonych, które miały 

lub mogły mieć bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Postępowaniu podlega 

osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne tj. 

1) Kryteria kliniczne 
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a. Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji 

układu oddechowego:  

a) gorączka,  

b) kaszel,  

c) duszność. 

2)Kryteria epidemiologiczne 

a. Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej 

jedno z następujących kryteriów: 

a) podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania 

koronawirusa SARS-CoV-2; 

b) miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z 

przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym); 

c) przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów 

zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. 

3.Pracownik spełniający kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinien: 

1) bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, 

2) zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-

zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

4. Postępowanie wobec pracowników, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną 

czyli:  

a) pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w 

odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut; 

b) prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy 

czas; 

c) osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów; 

d) osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, 

lub w tym samym pokoju hotelowym. 

5. Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają 

objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się: 

1) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i 

prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome 

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 
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2) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

3) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, 

kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie 

powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do 

oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony 

zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

6. Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu: 

1) nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych 

zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że 

źle się poczują. 

7. Zalecenia dla personelu sprzątającego 

1) Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony 

koronawriusem zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności: 

a) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta, 

b) umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek 

i maseczki, 

c) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. 

8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach gis.gow.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

9. Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia 

koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu 

Zdrowia 800 190 590. 

 

VII.  ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19 W AUTOBUSACH SZKOLNYCH. 

 

1. Dziecko może skorzystać z transportu do i ze szkoły pod warunkiem, że jego 

temperatura nie przekracza 37
O
C oraz nie występują u niego objawy chorobowe, takie 

jak m.in. katar, kaszel, duszności. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie 

dzieci zdrowe. 

2. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych dziecko, nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
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3. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących wystąpienie objawów chorobowych 

wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej dziecko nie zostanie 

wpuszczone do autobusu szkolnego. 

4. O zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną zawiadomieni 

telefonicznie. Ich obowiązkiem jest odebranie dziecka osobiście lub przez inną dorosłą 

osobę przez nich upoważnioną. 

5. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie 

numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów, który jest zobowiązane udostępnić 

na żądanie osoby sprawującej opiekę podczas dowozu. 

6. Dzieci wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do używania maseczek 

zakrywających usta oraz nos. 

7.  Przed wejściem do autobusu szkolnego dzieci zobowiązane są do dezynfekcji dłoni 

płynem dezynfekcyjnym udostępnionym przez osobę sprawującą opiekę podczas 

dowożenia. 

8. W autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanych 

przez osobę sprawującą opiekę podczas dowozu.  

9. Osoby sprawujące opiekę podczas dowozu zobowiązane są do stosowania podczas 

dowozu środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczek lub 

przyłbic.  

10. Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba 

zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 
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Załącznik nr 1- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU 

Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

 

 

…………………… dn. ………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica 

NR TELEFONU DO SZYBKIEGO KONTAKTU) 

 

 

OŚWIADCZENIE/DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH 

OPIEKUNÓW W ZWIĄZKU Z POBYTEM DZIECKA W 

PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH 

OD DNIA 01.09.2020 r. 

 

………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

                                                                                                                                                                         

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, 

będę przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia 

dziecka.  

2. Zaopatrzę swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną 

osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.  

3. Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów 

chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury) oraz 

zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki 

(max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w 

czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w 

chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie 

w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po 

ustaniu wszelkich objawów chorobowych  

4. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy 



16 
 

zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza.  

5. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów, pluszaków czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, 

klocków, piłeczek, itp.)   

6. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć 

ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Przypomnę dziecku 

by nie przytulało innych dzieci.  

7. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.  

8. Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola będę dokonywać 

pomiaru temperatury dziecka. 

9. Postaram się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał 

stały opiekun- unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych. 

10. Przyjmuję do informacji, iż dziecko nie będzie uczęszczało na spacery 

poza teren przedszkola.  

11. Zobowiązuje się do obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do 

przedszkola, w razie takiej potrzeby. 

12. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam 

zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja 

dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy).  

13. Wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka po 

przyjściu do przedszkola przy użyciu termometru bezdotykowego, 

każdego dnia podczas pobytu dziecka w przedszkolu, a także w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań 

prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem 

pandemii. 

14. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim 

najbliższym otoczeniu. 

15. Zapoznałem/łam się z treścią PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W 

PRZEDSZKOLU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19. 
16. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU W ZWIĄZKU  
Z WYSTĄPIENIEM COVID -19 związanych z reżimem sanitarnym. 

17. W przedszkolu funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne 

GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

18. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor 

placówki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 
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Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł 

częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. 

Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. (Wariant B 

– mieszana forma kształcenia (hybrydowa,) Wariant C – kształcenie 

zdalne) 

19.  W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby 

z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w 

przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne 

środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony 

rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 

20. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące. 

 

 

Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady 

sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję oraz przestrzeganie zasad higieny. 

Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i 

rękawiczek (wg Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować 

rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem). 

Dzieci młodsze dopóki pozwala na to liczba dzieci w placówce będą leżakowały 

z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy leżakami.  

 

…………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodziców, prawnych opiekunów) 
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 Załącznik nr 2- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU 

Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

 

TABELA POMIARU TEMPERATURY PO PRZYJŚCIU  

DO PRZEDSZKOLA 

 

Grupa:  

Wychowawca grupy: 

Lp.  Data  Nazwisko i imię dziecka Temperatura dziecka 
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 Załącznik nr 3- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU 

Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 

 

REJESTR MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ 

MIESIĄC……………………… 

Data Godzina Mycie/dezynfekcja Podpis 
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                                                                                                                                    Załącznik nr 4- do 

                                                                                                      PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

                                                                  W PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU 

                                                                                                              Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 

 

NUMERY TELEFONÓW POTRZEBNE W PRZYPADKU 

PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

 

Lp. Nazwa instytucji Nr telefonu 

1. Szkoła – sekretariat 

Dyrektor szkoły  

Wicedyrektor szkoły 

76 870 88 06 

669 465 500 

570 769 751 

2. Gmina Męcinka 76 870 86 23 

76 871 34 48 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Jaworze 

76 870 23 48 

76 870 28 74 

4. Gminny Ośrodek Zdrowia 

w Piotrowicach  

76 870 88 78 

5. Kuratorium Oświaty  

we Wrocławiu  

Delegatura w Legnicy 

71 340 63 36  

 

76 713 50 56  

6. Narodowy Fundusz Zdrowia  800 190 590 – infolinia 

7. BHP – szkoła  794 992 959 
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Załącznik nr 5- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W PRZEDSZKOLU  

W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU 

Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

LISTA OSÓB, KTÓRA MIAŁA KONTAKT Z ZAKAŻONYM 

Lp. Imię i nazwisko Status  Nr telefonu 
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Załącznik nr 6- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU 

Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

 

 

 

KWALIFIKACYJNA ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: 

 

1) Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał Pan/Pani/dziecko w rejonie transmisji 

koronawirusa ? ( lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl) 

 TAK 

 NIE 

2) Czy Pan//Pani/dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym ( kwarantanna)? 

 TAK 

 NIE 

3) Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka objawy infekcji ( gorączka, katar, kaszel, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

 TAK 

 NIE 

4) Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują/występowały w.w. objawy 

u kogoś z domowników? 

 TAK 

 NIE  

 

http://www.gis.gov.pl/

