
  

 

 

 

Wyciąg z Procedury Bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID 19 – informacja dla Rodziców 

Organizacja pracy - zasady ogólne: 

1. Zmianie ulegają godziny otwarcia placówki: 

Przedszkole 7:00 – 17:00 

Żłobek 7:00 – 17:00 

2. Przyprowadzanie dzieci do placówki: do godziny 8:00 

3. Odbieranie dzieci z placówki: od godziny 15:30 

4. Zakaz wchodzenia Rodziców/Opiekunów do budynku przedszkola 

5. Zakaz przynoszenia z domu jakichkolwiek rzeczy (zabawki, książeczki, maskotki) 

6. Przyprowadzane do przedszkola są tylko zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych 

(katar, kaszel, temperatura 37C lub wyższa). W przypadku takich objawów i braku 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka do 

przedszkola/żłobka, dziecko NIE MOŻE zostać przyjęte do przedszkola/żłobka. Ten 

wymóg będzie rygorystycznie stosowany! 

7. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola/żłobka przez osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych. 

8. Zakaz przebywania na placu zabaw przed oraz po odbiorze dziecka z placówki 

9. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub stwierdzenia przez personel objawów 

chorobowych u dziecka, Rodzic / Opiekun zostanie natychmiast poinformowany o 

tym fakcie. W takim przypadku Rodzice / Opiekunowie będą zobowiązani do  jak 

najszybszego odbioru dziecka 

10. W przypadku nieobecności dziecka, Rodzic ma obowiązek poinformowania o jej 

przyczynie. 

 

Organizacja pracy – bezpieczeństwo dzieci 

1. Po wejściu do przedszkola  pracownik  przypomina dzieciom o umyciu rąk, młodszym 

przedszkolakom  pomaga w wykonaniu  tej czynności.  

2. W oddziale pracują stałe osoby. Do pracy zgłaszają się wyłącznie osoby zdrowe, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, przed podjęciem pracy 

mierzona jest temperatura . 

3. W przedszkolu nie  mogą przebywać inne osoby, w tym Rodzice. 



4. W przedszkolu jest wydzielone pomieszczenie - izolatka, w którym będzie  przebywać 

dziecko jeśli wystąpią u niego niepokojące objawy chorobowe, z uwzględnieniem 

zapewnienia minimum 2 m. odległości od innych osób. Rodzice/Opiekunowie będą 

niezwłocznie informowani o niepokojących objawach dziecka w celu jak najszybszego 

odebrania go z placówki. 

5. Personel kuchenny i sprzątający nie może kontaktować się z dziećmi oraz ich 

opiekunami. 

6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola  zabawek i innych przedmiotów. 

7. Nauczyciele przypominają dzieciom instrukcję prawidłowego mycia rąk. Dzieci myją 

ręce ciepłą wodą i mydłem tylko w obecności personelu. 

8. Przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślanie, że powinni 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki 

na powitanie 

9. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, zgodnie z 

obowiązującą instrukcją, a w szczególności po  przyjściu do placówki, przed jedzeniem, 

po powrocie z placu zabaw, po wyjściu z toalety. 

10. Dzieci myjąc ręce mają pobierać mydło z dozownika, następnie nanieść na zwilżone 

dłonie, które myją wg instrukcji, na koniec osuszane ręcznikiem jednorazowym. Dzieci 

młodsze przy pomocy personelu pomocniczego. 

11. Podczas zabaw dzieci nie mogą wkładać do ust zabawek i przedmiotów, a także  

wkładać rąk do ust, nosa i pocierać oczu. 

12. W razie potrzeby dzieci mają dokładnie dmuchać nos stosując jednorazowe chusteczki 

higieniczne.  

13. W sali, w której przebywają dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, 

których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (takich jak np. pluszowe 

zabawki, dywany). 

14. W miarę możliwości nauczyciele powinni zachęcać dzieci do zachowywania odległości 

między sobą. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą się ze sobą kontaktować.  

15. Wprowadza się ograniczenia dotyczące korzystania z placu zabaw. Z użytku zostają 

wyłączone piaskownice, oraz urządzenia których nie można w łatwy sposób 

zdezynfekować. Korzystanie z ogrodu, placu zabaw przez poszczególne grupy odbywa 

się zgodnie z ustalonym grafikiem. Podczas zabawy na placu zabaw grupy nie mieszają 

się i nie kontaktują się. Po każdorazowym pobycie dzieci na placu zabaw, urządzenia 

są dezynfekowane. 

16. Prace porządkowe prowadzone są zgodnie z obowiązującym w placówce regulaminem, 

harmonogramem.   

17. Prowadzony jest monitoring wykonanych czynności porządkowych i dezynfekcyjnych  

18.  Stosuje się codzienną dezynfekcję powierzchni dotykowych – klamek, powierzchni 

płaskich w tym blatów w salach w  tym po posiłkach, klawiatury, wyłączników itp. za 

pomocą dostępnych środków dezynfekcyjnych.  



19. Dezynfekcja prowadzona jest zgodnie z zaleceniami producenta środków 

dezynfekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia 

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie wdychały oparów środka 

dezynfekcyjnego.   

20. Proces dezynfekcji prowadzony jest po opuszczeniu przez dzieci pomieszczeń.   

21. Pracowników wyposaża się w środki ochrony indywidualnej - rękawiczki 

jednorazowego użytku, maseczki na usta i nos, fartuch z długim rękawem (do użycia w 

razie konieczności np. zabiegi higieniczne u dziecka) 

22. Wprowadza się segregację zużytych odpadów  ochrony osobistej oraz jednorazowych  

kubków  wykorzystywanych przez dzieci do picia wody.   

23. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się instrukcje prawidłowego 

mycia rąk.  

24. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne wietrzy się oraz prowadzi dezynfekcje na bieżąco. 

 

 

 

 

 

Organizacja pracy – wydawanie posiłków 

1. Pracownicy zatrudnieni przy wydawaniu posiłków powinni przestrzegać następujących 

przepisów higieniczno-sanitarnych: 

1) Przed przystąpieniem do pracy pracownik odpina znajdujące się przy odzieży szpilki, 

agrafki, zdejmuje biżuterię (korale, broszki, kolczyki i pierścionki); 

2) Pracownik zakłada czystą odzież roboczą, zastępującą lub całkowicie zakrywającą 

odzież osobistą oraz odpowiednie nakrycie głowy i obuwie robocze. Pracownikowi 

zapewnia się środki ochrony osobistej tj. maskę do zakrywania nosa i ust, rękawiczki 

jednorazowego użycia; 

3) W czasie pracy pracownik bezwzględnie przestrzega higieny osobistej; 

4) Po każdej czynności powodującej zabrudzenie rąk pracownik myje ręce mydłem pod 

ciepłą wodą bieżącą przy wydzielonej umywalce zgodnie instrukcją mycia rąk a 

następnie je dezynfekuje, a w szczególności: 

a) przed rozpoczęciem pracy; 

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona; 

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 

f) po skorzystaniu z toalety; 



g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 

h) po jedzeniu, piciu, lub paleniu; 

i) po kontakcie z pieniędzmi; 

5) Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz ich 

opiekunami; 

6) Przy wejściu do pomieszczeń węzła żywieniowego umieszcza się płyn do dezynfekcji 

rąk 

7) Ogranicza się  przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. 

Osoby z zewnątrz muszą stosować środki ochronne takie jak osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe. Osoby z objawami chorobowymi nie będą wpuszczane do 

placówki.  

8) Zakupy żywnościowe dokonuje intendent, lub są dostarczane przez hurtownie.  

9) W czasie zakupów pracownik/intendent jest zobowiązany do przestrzegania 

obowiązujących nakazów związanych z epidemia tj. nosi maskę zakrywającą usta i nos, 

korzysta z rękawiczek jednorazowego użytku; 

10) Przed wyjściem poza teren zakładu i przed wejściem do toalety, pracownik zdejmuje 

odzież roboczą; 

11) W razie skaleczenia lub otarcia skóry pracownik stosuje opatrunki wodoszczelne oraz 

rękawice jednorazowe; 

12) Pracownik posiada pracowniczą książeczkę zdrowia. 

13) Wydawanie posiłków prowadzone jest w następujący sposób:  

a) personel kuchni przed rozpoczęciem procesu wydawania zabezpiecza usta i nos 

maskę oraz zakłada rękawiczki jednorazowego użytku; 

b) zupa mleczna nalewana jest do waz, które ustawiane są w oknie wydawczym, 

podaje talerze; 

c) opiekun odbiera talerze, wazę z zupą i nalewa dzieciom; 

d) śniadania i podwieczorki wydawane są na talerzach indywidulanie dla każdego 

dziecka, napoje w kubkach; 

e) po zakończeniu posiłku naczynia są przekazywane do kuchni; 

f) personel obsługujący dzieci w czasie posiłku  korzysta ze środków ochrony 

indywidualnej tj. rękawiczek jednorazowego użycia, po zakończeniu prac ręce 

są myte i dezynfekowane. 

g) po zakończeniu posiłków blaty stołów, poręcze krzesełek są myte i 

dezynfekowane.  

h) wózki transportowe są myte i dezynfekowane po każdorazowym użyciu 

14) Wydawanie obiadów prowadzone jest w następujący sposób:  

a) personel kuchni przed rozpoczęciem procesu wydawania zabezpiecza usta i nos 

maskę oraz zakłada rękawiczki jednorazowego użytku; 

b) zupa nalewana jest do waz, które ustawiane są w oknie wydawczym, podaje 

talerze; 

c) opiekun odbiera talerze, wazę z zupą i nalewa dzieciom; 



d) drugie danie jest porcjowane w pomieszczeniu kuchni i wydawane na talerzach 

indywidulanie dla każdego dziecka; 

e) po zakończeniu posiłku naczynia są przekazywane do kuchni; 

f) personel obsługujący dzieci w czasie posiłku  korzysta ze środków ochrony 

indywidualnej tj. rękawiczek jednorazowego użycia, po zakończeniu prac ręce 

są myte i dezynfekowane. 

g) po zakończeniu posiłków blaty stołów, poręcze krzesełek są myte i 

dezynfekowane.  

h) wózki transportowe są myte i dezynfekowane po każdorazowym użyciu. 

15) Mycie i dezynfekcja maszyn sprzętu.  

a) Do mycia naczyń stołowych i sprzętu kuchennego używa się wyłącznie środków 

myjących i szorujących przeznaczonych do tego celu z odpowiednimi 

informacjami na opakowaniach (atest PZH);  

b) Naczynia stołowe i kuchenne są myte i dezynfekowane poprzez proces 

wyparzania.  

c) Stanowiska pracy, urządzenia, sprzęt jest myty dezynfekowany po 

wykonywanych czynnościach 

16) Personel jest zobowiązany do zabezpieczenia kuchni przed osobami postronnymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


