
Procedura postępowania w czasie pandemii COVID - 19 

 w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach.  

  

    Ze względu na stan epidemii COVID - 19 przedszkole pełni wyłącznie funkcję opiekuńczą 

I. Organizacja opieki nad dziećmi: 
1. W okresie pandemii koronawirusa do przedszkola uczęszczać mogą dzieci obojga 

rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo. Nie bierze się pod uwagę 

rodziców pracujących zdalnie.  

2. Do każdej grupy dzieci  w ciągu dnia  przypisany jest jeden nauczyciel i jeden pracownik 

obsługi. Inni pracownicy przedszkola nie mają styczności zarówno z dziećmi jak i 

pracownikami przypisanymi do grup. 

3. Drzwi wejściowe do budynku  przedszkola są zamykane. Rodzic/ opiekun prawny korzysta 

z dzwonka przy drzwiach głównych . 

4. Dziecko jest odbierane/przyprowadzane przez pracownika przypisanego do grupy i 

zaprowadzane do szatni i przypisanej sali. 

5. W przypadku gdy dzieci znajdują się na placu zabaw rodzic/opiekun prawny również 

odbiera dziecko (na zewnątrz) przy głównych drzwiach wejściowych do budynku 

przedszkola. 

6.  Dziecko jest przyprowadzanie i odbierane przez rodzica/opiekuna punktualnie w 

godzinach przez niego zgłoszonych.  

7. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola następuje pomiar temperatury ciała przez 

pracownika przedszkola w obecności rodzica/opiekuna przy użyciu termometru 

bezdotykowego. 

8. Rodzic/opiekun wyraża na piśmie zgodę na pomiar temperatury u dziecka. W przypadku 

odmowy o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury, dziecko nie jest przyjęte do 

przedszkola.  

9. W przypadku wyniku temperatury ciała wynoszącej 37 stopni Celsjusza  dziecko nie 

zostanie przyjęte do przedszkola. 

10. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych  jak również nie może mieć wcześniejszych kontaktów z osobą w 

kwarantannie oraz podejrzaną o COVID - 19. 



11. Rodzic/ opiekun prawny może wejść  wyłącznie do części korytarza przy głównych 

drzwiach wejściowych.  

12. Maseczki lub inne środki ochrony osobistej dziecka, zostają zdjęte przy wejściu do 

przedszkola i zabrane przez rodziców. 

13. Zabrania się wchodzenia rodzicom/opiekunom prawnym do sali, w której przebywają 

dzieci. 

14. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu i 

dlaczego zostały wprowadzone. 

15. W sali dzieci w miarę możliwości zachowują dystans ok. 2 metrów, na tym czuwa 

nauczyciel oraz personel pomocniczy. 

16. Przy jednym stoliku może jednocześnie siedzieć nie więcej niż 2 dzieci – zarówno podczas 

spożywania posiłków jak i przy zabawach stolikowych, 

17. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia własnych zabawek oraz innych przedmiotów 

do przedszkola. 

18. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może przynieść ubranka na zmianę w worku foliowym 

szczelnie zamkniętym. 

19. W sali znajdują się wyłącznie zabawki nadające się do dezynfekcji. 

20. Dzieci na placu zabaw korzystają tylko z wyznaczonych urządzeń., w miarę możliwości 

zachowują bezpieczny dystans. Wyjście poza teren przedszkola jest zabroniony. 

21. Zabronione jest korzystanie z piaskownicy oraz wyłączonych /otaśmowanych urządzeń. 

22. Pracownicy przedszkola zobowiązani są w miarę możliwości do zachowania dystansu od 

dzieci oraz między sobą wynoszącego ok. 1,5 m – 2 m. 

23. Nauczyciel jest zobowiązany do dopilnowania częstego mycia rąk przez dzieci. W każdej 

łazience musi znajdować się instrukcja mycia rąk. 

24. Sala jest wietrzona co 1 godzinę.  

25. Wszelkie sprawy wychowawcze będą wyjaśniane telefonicznie. 

26. Na czas trwania pandemii zawieszone zostanie leżakowanie. 

27. W razie przejawiania jakichkolwiek niepokojących  objawów chorobowych w czasie pobytu 

dziecka w przedszkolu, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, a rodzice 

powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka. 

 



 

II. Wymagania w stosunku do rodziców: 

 

Rodzice/opiekunowie prawni  zobowiązani są: 

• do zapoznania się i przestrzegania ustalonej procedury obowiązującej w 

przedszkolu.  

 

• do przekazania wychowawcom aktualnego numeru kontaktowego oraz zobligowani 

są do bezwzględnego odbierania połączeń telefonicznych z przedszkola. W razie 

braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym i w przypadku wystąpienia 

objawów chorobowych, wychowawca powiadamia odpowiednie służby – 

pogotowie, sanepid, 

 

• do złożenia stosownych oświadczeń stanowiących załącznik do niniejszej 

procedury, 

 

•  do poinformowania pracowników przedszkola o aktualnym stanie zdrowia dziecka, 

 

• w razie objawów chorobowych typu kaszel, katar spowodowanych alergią – 

rodzic/opiekun musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie. W 

przypadku braku zaświadczenia dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Utrzymanie reżimu sanitarnego 

1. Przy wejściu do przedszkola, w miejscu niedostępnym dla dziecka znajduje się dozownik 

z płynem dezynfekcyjnym. Rodzic/opiekun prawny wchodząc do przedszkola 

bezwzględnie dezynfekuje ręce i zasłania usta i nos. 

2. Personel obsługowy zobowiązany jest do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 

dopilnowania mycia rąk przez dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed 

jedzeniem, po powrocie z placu zabaw oraz po skorzystaniu z toalety. 

3. Jeżeli w rodzinie dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

4. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie dotykowe – klamki, poręcze, włączniki  itp. 

odbywa się co najmniej dwa razy w ciągu dnia. 

5. Dezynfekcja blatów stolików, krzeseł, toalet odbywa się co dwie godziny. Dzieci w tym 

czasie przebywają w przeznaczonej do tego celu sali. 

6. Z sal zostaną usunięte wszystkie przedmioty nie nadające się do dezynfekcji np. pluszowe 

zabawki, dywany, kanapy. 

7. Po dezynfekcji pomieszczenia są dokładnie wietrzone. 

8. Prowadzony jest monitoring czynności dezynfekujących – dzienna karta dezynfekcji. 

9. Dezynfekcja prowadzona jest według zaleceń producenta 

10. Wyjścia na spacery także zostają zawieszone do odwołania. 

11. Systematycznie dezynfekowane będą zabawki, przybory oraz sprzęty w przedszkolu.  

Dezynfekcja zabawek odbywa się  poza salą, w której przebywają dzieci. Zdezynfekowane 

zabawki są odkładane w miejsce niedostępne dla dzieci do czasu, kiedy będzie możliwe ich 

użycie. 

12. Sala, w której przebywają dzieci, będzie wietrzona co godzinę. 

13. Po zakończonym dniu pracy dezynfekowana (gruntowne mycie stolików, krzeseł, podłóg 

itp.)będzie cała placówka. 

14. Przy stolikach oraz w trakcie zabawy, posiłku dzieci powinny zachowywać dystans 

społeczny.  

15. Nauczyciele oraz opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą oraz dziećmi. 



16. Personel przedszkola wyposażony jest w indywidualne środki ochrony osobistej – fartuchy, 

maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe. 

17. W związku z brakiem możliwości dezynfekcji szczoteczek, dzieci nie będą myły zębów.  

 

IV. Przygotowanie oraz podawanie posiłków 

1. .Przy organizacji żywienia w placówce wprowadzono dodatkowe zasady szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników:  

• odległość stanowisk pracy, 

• środki ochrony osobistej, przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe 

• płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

 

2. Wielorazowe  naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze minimum 600C. 

3. Podczas przygotowania i podawania posiłków pracownicy są zobowiązani stosować środki 

ochrony osobistej – fartuchy, przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz 

dezynfekować ręce. 

 

V. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka lub personelu 

1. W przedszkolu wydzielone jest pomieszczenie do izolacji osób wykazujących objawy 

choroby zakaźnej wyposażone w środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji. 

2. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby 

zakaźnej. W przypadku niepokojących objawów pracownik pozostaje w domu i kontaktuje 

się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. W razie 

pogorszenia się objawów należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o 

możliwości zakażenia koronawirusem. 

3. Pracownik wykazujący objawy choroby zakaźnej zostaje natychmiast odizolowany od 

innych osób w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. 

4. W takiej sytuacji dyrektor kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 

oddziałem zakaźnym celem uzyskania porady. 



6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika lub dziecka wstrzymuje 

się przyjmowanie do przedszkola  dzieci. 

7. Jeśli niepokojące objawy występują u dziecka, następuje jego natychmiastowa izolacja. 

Jeżeli dziecko przebywa w przedszkolu z rodzeństwem, to również rodzeństwo podlega 

izolacji. Dziecko przebywa w pomieszczeniu do izolacji pod opieką pracownika 

przedszkola, wyposażonego w przyłbicę, maseczkę, fartuch z długim rękawem i rękawiczki 

jednorazowe. O występujących u dziecka objawach natychmiast informuje się rodziców 

celem niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

8. Należy również skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem 

zakaźnym. 

9. Obszar, w którym przebywał podejrzany o zakażenie pracownik lub dziecko należy 

gruntownie posprzątać z użyciem wody z detergentem, a powierzchnie dotykowe 

zdezynfekować. 

10. Sporządzona będzie lista osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. 

11. Będą podejmowane działania zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

W stosunku do tych osób należy stosować wytyczne GIS odnoszące się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

    

 

                                                                                           Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 6    

                                                                                                  W Krapkowicach 
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