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Załącznik nr 2 do  

Zarządzenia Nr 9 /2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Piotrowicach  

z dnia 24 kwietnia 2022r. 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrowicach 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

W PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH  

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU 

EPIDEMII 

 

 

 

Opracowano na  podstawie: 

Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku 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 2021 r. poz. 195) 
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I. PRZYJMOWANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

 

1. Rodzic 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. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów  infekcji 

lub choroby zakaźnej.  

4. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. 

5. Dzieci po przyjściu (przebraniu się) do przedszkola w pierwszej kolejności myją ręce 

wodą z mydłem. 

6. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje 

taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  

7. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola. 

8. 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 (tylko osoba zdrowa, mycie i 

dezynfekcja rąk. Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci  

odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum.  

9. 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.   

10. 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. 

11. 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). 
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12. Dziecko nie przynosi do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o 

regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki. 

 

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. 

1) 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. 

2) Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie 

przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.  

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

uniemożliwi nadmierne grupowanie się dzieci.  

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

zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej do ewentualnego użycia w razie 

potrzeby (np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do 

sytuacji. 

5) Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów  infekcji 

lub choroby zakaźnej.  

6) Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania w 

szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca 

się higienę rąk.  

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

kontakt telefoniczny. 

8) Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, ale 

również z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych. 

9)  Sprzęt na placu zabaw lub boisku będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu. 
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10) Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych 

zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie 

dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki). 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. 

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

(stołówka/ sala ). 

12) Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu 

(stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu 

warzyw). 

 

 

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 objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.   

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

Swoją wypowiedź dostosowuje do wieku odbiorcy. 

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

czym dzieci mają kontakt. 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. 

5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie 

przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.  

6. 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. 



6 
 

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

skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

8. Po zakończeniu dnia pomieszczenia są dezynfekowane. 

9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i 

czyszczenie pojemników na odpady. 

10. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk - 

instrukcje (tam, gdzie jest taka potrzeba również w innych wersjach językowych). 

11. W sytuacjach niepokojących personel natychmiast informuje dyrektora placówki. 

12. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć  kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. 

 

 

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  U 

PERSONELU LUB DZIECKA 

 PERSONEL: 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.  

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

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

3. Pomieszczenie wyposażono w środki ochrony i płyny dezynfekujące. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli 

jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.  

5. Pomieszczenia lub miejsca, w których się poruszała się osoba z niepokojącymi 

objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji, umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 
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DZIECI: 

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

nauczycieli miejscu.  

2. Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez objawów choroby infekcyjnej lub 

sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów. 

3. Jeśli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na 

infekcję choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola. 

4. Pomieszczenia lub miejsca, w których się poruszało się dziecko z niepokojącymi 

objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji, umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

5.  Poinformować rodziców / prawnych opiekunów dziecka. 

 

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. Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia. 

6. Posiłki przygotowywane są do wydania przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 

środków higieny. 

7. 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, 
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e. po skorzystaniu z toalety, 

f. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

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. 

8. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela. 

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

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

dodatkiem detergentu i wyparzane w temperaturze 900C 

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

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

dziecku własny posiłek. 

13. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych,  mycie powierzchni dotykowych  - 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym: poręczy, klamek, stołów, krzeseł i 

blatów w salach,  pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury ,włączników).  

 

 

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

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

oddychania, 
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2) 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. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.  
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Załącznik nr 1- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W PRZEDSZKOLU W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU 

Z WYSTĄPIENIEM 

STANU EPIDEMII 

 

 

 

…………………… 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 

 

 

………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

                                                                                                                                                                         

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

będę przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia 

dziecka.  

2. 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  

3. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 

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

klocków, piłeczek, itp.)   

4. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

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

ręce wodą z mydłem.  
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5. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.  

6. Dziecko do przedszkola będzie przyprowadzane/odbierane przez osoby 

zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

7. Zobowiązuje się do obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do 

przedszkola, w razie takiej potrzeby. 

8. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka 

wyrażam zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 

(izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy).  

9. Wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.  

10. Zapoznałem/łam się z treścią PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W 

PRZEDSZKOLU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU 

EPIDEMII 

11. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU W ZWIĄZKU  
Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII związanych z reżimem 

sanitarnym. 

12. W przedszkolu funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne 

GIS, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i 

innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do 3 lat. 

13. 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 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 STANU EPIDEMII 

 

REJESTR MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ 

MIESIĄC……………………… 

Data Godzina Mycie/dezynfekcja Podpis 
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