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 Wewnętrzne  procedury bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka na terenie 

przedszkola 

1. Przed przybyciem dzieci do przedszkola należy wywietrzyć pomieszczenia, w których będą 

przebywały oraz zdezynfekować specjalnie przeznaczonym do tego płynem wszystkie 

powierzchnie dotykowe  : materace, stoliki i siedziska dzieci, klamki, poręcze. 

2. Liczebność  dzieci w grupie wynosi maksymalnie 4. 

3. Podczas zabaw swobodnych i zajęć dydaktycznych  personel przedszkolny będzie dbał o 

zachowanie bezpiecznej 2 metrowej odległości między dziećmi.  

4.  Pracownicy przedszkola zajmujący się dziećmi zobowiązani są  do mycia rąk przez 30 sek 

po każdej czynności związanej z bliskim kontaktem z dzieckiem. Instrukcja mycia rąk w 

znajduje się w łazience. 

5. Przedmioty podawane dzieciom do zabawy muszą być każdorazowo myte i dezynfekowane  

przeznaczonym do tego płynem po zaprzestaniu zabawy przez dziecko i odkładane do 

wyschnięcia min na pół godziny. 

6. W sytuacjach wymagających bliskiego kontaktu opiekun może – chociaż nie musi założyć 

maseczkę ochronną. 

7. Należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa w czasie karmienia dzieci. Należy 

zdezynfekować blat, na którym dziecko będzie spożywać posiłek, umyć ręce dziecka i swoje 

lub założyć świeże rękawiczki. Śliniaki jednorazowe, a także chusteczki, którymi wycierana 

jest buzia dziecka, należy wyrzucać  bezpośrednio do kosza lub worka. 

8. W czasie dokonywania czynności pielęgnacyjnych należy zmieniać rękawiczki lub 

starannie myć ręce po kontakcie z każdym dzieckiem. 

9. Personel przedszkolny dba oto, aby dzieci często i dokładnie myły ręce. 

10. Co godzinę  nauczyciel wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia z dziećmi. 

11. W trakcie odpoczynku  dzieci będą  układane na materacach w różnych miejscach sali. 



12.Każde dziecko w trakcie odpoczynku na materacu będzie korzystać jedynie ze swojej 

poduszki i kocyka. 

13. Z pomieszczeń ,w których będą przebywać dzieci zostaną usunięte zabawki i przedmioty, 

których nie można codziennie dezynfekować, takie jak: dywany, pluszaki. 

14. Dzieci podczas przebywania w przedszkolnym ogrodzie będą korzystały ze sprzętu tam 

zgromadzonego, który będzie codziennie dezynfekowany. Każda grupa w innym czasie 

będzie korzystać z pobytu w  przedszkolnym ogrodzie.  

15. Codziennie będą dezynfekowane  powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, 

włączniki światła etc.), sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz pracowników  przedszkola. 

16. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów 

do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania 

telefonu lub natychmiastowego oddzwonienia. 

17. Upoważnienia udzielone  do przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują ważność. 

18. W salach, w których będą przebywać dzieci na tablicach będą umieszczone telefony do 

organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

19. W przypadku zauważenia objawów chorobowych ( kaszel, złe samopoczucie) i 

podwyższonej temperatury u dziecka (lub personelu przedszkolnego) należy niezwłocznie 

odseparować dziecko/członka personelu, do specjalnie do tego wydzielonego pomieszczenia. 

(sala psychologa na parterze?) pod opieką wyznaczonej osoby. Opiekun powinien próbować 

utrzymać bezpieczny dystans w stosunku do dziecka, dezynfekuje ręce   i ubiera środki 

ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon) i pozostaje z nim do momentu 

odebrania dziecka przez rodziców.  

20. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora przedszkola i przeprowadza 

pozostałe dzieci do innego wyłączonego z użytkowania pomieszczenia. 

21. Dyrektor przedszkola zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej 

oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu 

wystąpienia na terenie punktu przedszkolnego zachorowania na COVID-19. 

22. W sytuacji nieobecności dyrektora na terenie placówki nauczyciel z grupy przekazuje 

informację o podejrzeniu wystąpienia na terenie  przedszkola zachorowania na COVID-19  

do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka. 

 



22. O zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci. 

23. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są jak najszybciej dezynfekowane. 

 

Ważne telefony: 

Organ prowadzący : 58 32 36 727 

Kurator oświaty:  58 322 29 00, 

Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna: 698 941 776 

Służby medyczne: 112 

 

 

 


