
Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” w Szamotułach 

 

Do Zarządzenia Nr 7/2019/2020 Dyrektora Przedszkola Nr 1 Jarzębinka  

w Szamotułach z dnia 18.05.2020r. 

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące w 

Przedszkolu Nr 1 Jarzębinka w Szamotułach od momentu otwarcia 

placówki do odwołania. 

 

I. Zasady ogólne dotyczące funkcjonowania w czasie pandemii obowiązujące  

w Przedszkolu Nr 1 Jarzębinka w Szamotułach od momentu otwarcia przedszkola 

do odwołania. 

II. Zasady dla rodziców dotyczące uczęszczania dziecka do Przedszkola. 

III. Oświadczenie/ wywiad rodzica prawnego opiekuna dziecka, które uczęszcza  

do Przedszkola Nr 1 Jarzębinka w Szamotułach. 

IV. Zasady dla nauczycieli. 

V. Zasady dla pracowników obowiązujące na terenie przedszkola. 

VI. Procedury dotyczące sprzątania i dezynfekcji. 

VII. Zasady dotyczące przygotowania i wydawania posiłków. 

VIII. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19  

u dziecka. 

IX. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19  

u pracownika. 

X. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19  

u rodzica lub innego członka rodziny. 

XI. Instrukcje: 

 Mycia rąk, 

 Dezynfekcji rak, 

 Zdejmowania maseczki, 

 Zdejmowania rękawiczek 

XII. Niezbędne numery telefonów do pilnego kontaktu-poprzez umieszczenie ich  

w dostępnym miejscu- gazetka, gablota 
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1. Drogi Rodzicu, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników 

przedszkola bardzo prosimy: 

 Do przedszkola przyprowadzamy wyłącznie dziecko zdrowe, 

 Dziecko może przyprowadzać/odbierać wyłącznie osoba zdrowa -tylko 1 osoba 

najlepiej zawsze ta sama, lub jeśli nie ma takiej możliwości to 2 osoby na zmianę. 

 Dziecko wykazujące „niechęć „do pozostania w przedszkolu tzn. płacze, trzyma na 

siłę rodzica, nie chce odejść od rodzica, nie zostanie przyjęte do przedszkola             

(nauczyciel nie może tulić dzieci - w bliskości uspokoić). 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie-dziecka nie można przyprowadzać 

do przedszkola, 

 W drodze do/z przedszkola należy zapewnić dziecku maseczkę lub inną osłonę (od 

4 r.ż.) 

 W razie pilnej potrzeby kontaktu przedszkola z rodzicem ( w sprawie dziecka)- 

prosimy nosić przy sobie telefon i odbierać połączenia ( zapisać sobie numer 

przedszkolnego telefonu 612921190). 

 Przypomnieć swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Pamiętać, że dorosły 

też powinien je stosować- dziecko uczy się przez obserwację. 

 Zwracać uwagę żeby: 

 Nie podawać ręki na powitanie, 

 Unikać dotykania oczu, nosa, ust 

 Dokładnie myć ręce 

 Zasłaniać usta i nos łokciem przy kichaniu i kasłaniu, 

 Wytłumaczyć dziecku, że do przedszkola nie zabieramy zabawek, kocyków 

itp.( niczego) 

 Przestrzegać godzin przyprowadzania i odbioru dzieci I godziny pracy 

przedszkola mogą ulec zmianie) 

1. Zapoznaj się z zasadami funkcjonowania przedszkola: 

 Do przedszkola przychodzimy z dzieckiem,  do wejścia głównego, , mając założoną 

maseczkę. Jeśli nie mamy założonych  rękawiczek dezynfekujemy ręce i otwieramy 

drzwi. 

 Przed drzwiami do budynku  przy wejściu – czekając  zachowujemy bezpieczną 

odległość ok 2m. 
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 Nie wchodzimy na teren przedszkola (czyli do szatni)- dziecku zdejmujemy 

maseczkę,  zostawiamy dziecko  w małym korytarzyku pod opieką pracownika 

przedszkola. Odbieramy dziecko również czekając w małym korytarzyku, lub na 

zewnątrz, 

 Przekazujemy pracownikowi przedszkola informację na temat stanu zdrowia 

dziecka, pracownik mierzy dziecku temperaturę -rodzic czeka (dziecko  

z podwyższoną temperaturą  powyżej 37 stopni nie może zostać w przedszkolu.  

 Jeżeli musimy wejść na teren przedszkola, przy wejściu dezynfekujemy ręce  

(ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach). 

2. Drogi Rodzicu, chcemy, abyś wiedział jeszcze, że: 

 W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci a pracownik 

może ale nie musi nosić maseczki, przyłbicy, 

 Dzieci są podzielone na grupy maks. 12 dzieci + zmieniających się 2 nauczycieli i 

woźna), 

 Dzieci biorą udział w podstawowych zajęciach dydaktycznych wg zasad ustalonych 

przez dyrektora (dla dzieci nie uczęszczających,  do przedszkola pozostaje 

nauczanie zdalne on-line). 

 Na terenie przedszkola nie będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego, religii, 

zajęcia z logopedą-będą one nadal prowadzone w formie zdalnej –do realizacji w 

domu z rodzicami, 

 Dzieci będą korzystać z posiłków-zachowane będą szczególne zasady higieny i 

dezynfekcji naczyń, miejsc spożywania posiłków, a także w trakcie przygotowania 

posiłków, 

 Dzieci będą korzystać z placu zabaw –ale tylko z tych sprzętów, które można 

regularnie czyścić z użyciem detergentu lub dezynfekować- pozostałe sprzęty będą 

zabezpieczone w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich. 

W pomieszczeniach przedszkola : 

 Sala będzie wietrzona co godzinę, w czasie nieobecności dzieci w Sali, a także w czasie 

przebywania dzieci w Sali jeśli jest taka potrzeba, 

 Minimum 3 razy dziennie dezynfekujemy poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzesełek, blaty stolików, szafki, zabawki używane przez dzieci, lub w miarę 

potrzeb, 

 Regularnie dezynfekujemy umywalnie, toalety, 

 Z sal w których przebywają dzieci usunięte zostały wszystkie przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszaki, dywany, papierowe 

puzzle itp. 
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3. W przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem: 

 Natychmiast sprawdzamy opracowane w tym celu procedury m.in.: 

 Odizolowanie osoby podejrzanej w specjalnie przygotowanym do tego 

pomieszczeniu- izolatce, 

 Powiadamiamy odpowiednie instytucje ( Organ prowadzący, Powiatową Stację 

Sanitarno- Epidemiologiczną, Służby medyczne) 

 Natychmiast powiadamiamy rodziców 

 W takiej sytuacji pilny odbiór dziecka z przedszkola przez rodziców. 

4. Zobowiązania rodziców ( opiekunów prawnych): 

 Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania wyżej 

wymienionych zaleceń. Oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożenia oraz 

ciążącej na mnie odpowiedzialności za podjętą decyzję przyprowadzenia dziecka 

do przedszkola w obecnym czasie zagrożenia epidemicznego. 

 Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości procedury postępowania na wypadek 

stwierdzenia, podejrzenia zakażenia wirusem, u dziecka, u pracownika oraz u 

rodzica/ innego członka rodziny dziecka. 

 Oświadczam, że wg mojej wiedzy dziecko nie ma (Nie miało) kontaktu z osobą 

chorą na COVID -19, przebywającą na kwarantannie, ani też znajdującą się pod 

nadzorem epidemiologicznym. 

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka ( przy wejściu do 

przedszkola) oraz jeśli będzie taka konieczność- w przypadku zaistnienia 

niepokojących objawów chorobowych. 
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2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do 

Przedszkola Jarzębinka w Szamotułach. 

1. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich 

zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich 

domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. 

Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami. 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem 

dziecka do przedszkola, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki, tym samym na 

narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy ( osoby zamieszkałe pod tym samym 

adresem) objęci kwarantanną a każdy domownik jest zdrowy. 

5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, 

kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy 

chorobowe. 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: duszności, kaszel, nie 

miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbyły kwarantannę. 

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe pomiary temperatury ciała mojego dziecka przy 

przyjęciu do przedszkola oraz-jeśli będzie taka konieczność- w przypadku zaistnienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów 

z domu. 

9. Zostałam/em poinformowana/y iż zgodnie z wytycznymi GIS dziecko nie będzie 

wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu. 

10. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z dokumentem „Zasady dla rodziców” 

przekazuję pod opiekę swoje dziecko pracownikowi przedszkola w małym korytarzyku 

w maksymalnie krótkim czasie. Zobowiązuję się przyprowadzać dziecko stosując 

ochronę osobistą ( zabezpieczenie ust i nosa-maseczka, lub w inny sposób, 

dezynfekując ręce, lub zakładając jednorazowe rękawiczki). W czasie przyprowadzania 
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i odbierania dziecka, jeżeli zaistnieje konieczność oczekiwania, zobowiązuję się 

zachować odległość 2m od innych oczekujących dzieci i rodziców. 

11. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, 

odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonej w przedszkolu izolatki. 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora 

Przedszkola. 

13. Zapoznałam/em się z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEN, dokumentem 

„zasady dla rodziców” dotyczące uczęszczania dziecka do przedszkola nr 1 Jarzębinka 

w Szamotułach, Procedurami postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 u 

dziecka, rodzica i u pracownika przedszkola oraz z najważniejszymi numerami 

telefonów wywieszonymi w gablocie i na gazetce. 

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce PSSE danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Data podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Data podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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IV .Zasady postępowania dla nauczycieli Przedszkola Jarzębinka w Szamotułach w okresie 

zagrożenia epidemicznego od momentu otwarcia przedszkola do odwołania. 

Nauczyciel przychodząc do pracy jest świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ich rodzin i współpracowników. W związku z tym ściśle 

przestrzega ustalonych w przedszkolu procedur i zasad. 

Jest świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji na temat jego stanu zdrowia, stanu 

zdrowia jego bliskich i domowników ( w tym faktu poddania ich kwarantannie lub izolacji) 

naraża na kwarantannę wszystkie dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. 

Nauczyciel z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola, 

zobowiązany jest postępować zgodnie z wytycznymi: 

1. Do pracy może stawić się wyłącznie zdrowy nauczyciel. O wszelkich objawach ( katar, 

ból gardła, osłabienie, gorączka, bóle mięśniowe ) należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora przedszkola. 

2. Wyjaśnij dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu         

i dlaczego zostały wprowadzone. 

3. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk, przypominaj i dawaj przykład. Utrwal zasady, 

zachowania podczas kichania itp. Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły 

ręce : po przyjściu do przedszkola po wyjściu z toalety, przed i po jedzeniu, po 

powrocie z placu zabaw. 

4. Nie organizuj wyjść poza teren przedszkola np. spacerów. 

5. Usuń z sali przedmioty, sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli do 

zajęć używasz przybory sportowe po każdym użyciu musisz Ty lub woźna je 

zdezynfekować. 

6. Przygotuj w oddzielnych teczkach przybory do rysowania dla każdego dziecka – 

indywidualne, kredki, nożyczki w oddzielnym woreczku. 

7. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź 

gimnastykę poranną przy otwartym oknie. 

8.  Unikaj organizowania większych skupisk dzieci np. podczas zabawy klockami, 

zabawkami, zabaw przy stoliku. Organizuj zabawę tak, aby uniemożliwić stykanie się ze 

sobą dzieci, oraz dzieci z twojej grupy z inna grupą. 

9. Zachowaj dystans społeczny w każdej przestrzeni wynoszący minimum 1,5m, nie 

przytulaj dziecka. 



Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” w Szamotułach 

 

10. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby niezwłocznie 

powiadom dyrektora i zapewnij minimum 2 m odległość od innych osób. Odprowadź 

dziecko do izolatki i tam z nim pozostań. 

11. Podczas przebywania dzieci na świeżym powietrzu zachowaj możliwie maksymalną 

odległość. 

 

 

UWAGA: 

W przypadku zauważenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem          

( katar, kaszel, gorączka, objawy przeziębienia ) u dzieci, u pracownika lub rodzica dziecka, 

pracownik zakłada środki ochrony indywidualnej i natychmiast wdraża Procedurę 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 

Środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, przyłbice- dostępne w kancelarii przedszkola). 
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V. Zasady dla pracowników Przedszkola nr 1 Jarzębinka w Szamotułach w okresie zagrożenia 

epidemicznego od momentu otwarcia przedszkola do odwołania. 

 

Pracownik przychodzący do pracy jest świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ich rodzin i współpracowników. W związku z tym ściśle 

przestrzega ustalonych w przedszkolu procedur i zasad. 

Jest świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji na temat jego stanu zdrowia, stanu 

zdrowia jego bliskich i domowników ( w tym faktu poddania ich kwarantannie lub izolacji) 

naraża na kwarantannę wszystkie dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. 

 

Mając na uwadze powyższe ustala się następujące zasady obowiązujące na terenie 

przedszkola: 

1. Do pracy może stawić się wyłącznie zdrowa osoba. O wszelkich objawach ( katar, ból 

gardła, osłabienie, gorączka, bóle mięśniowe ) należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora przedszkola. 

2. Jeśli w domu pracownika przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie może on 

podjąć pracy w przedszkolu. 

3. Pracownik wchodząc do przedszkola mierzy sobie temperaturę. Do pracy nie będą 

dopuszczone osoby o podwyższonej temperaturze >37 . 

4. Pracownik wchodząc do budynku w pierwszej kolejności dezynfekuje dłonie. Pojemniki 

z płynem dezynfekującym dostępne są przy drzwiach wejściowych głównych i 

bocznych. 

5. Przed rozpoczęciem pracy w szatni personelu , pracownik przebiera się w „strój 

roboczy”, który po pracy pozostawia na terenie przedszkola ( w tym obuwie). „Strój 

roboczy wszyscy pracownicy minimum  raz w tygodniu piorą w pralce przedszkolnej. 

6. Na terenie przedszkola pracownik stara się zachować dystans społeczny, także w 

kontakcie z rodzicami. Pracownicy unikają kontaktów między sobą. Pracownik 

wyznaczony do wpuszczania dzieci –ma założoną przyłbicę i rękawiczki. Podczas pracy 

Pracownik może ale nie musi nosić maseczki. 

7. Pracownicy zachowują podstawowe zasady higieny , zwracają szczególną uwagę na to, 

aby: 

 Nie podawać ręki na powitanie 

 Unikać dotykania oczu, ust, nosa, 
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 Dokładnie i często myć ręce 

 Zasłaniać usta podczas kichania czy kasłania 

 Myć ręce, ściągać maseczkę , ściągać rękawiczki zgodnie z wywieszonymi 

instrukcjami  

W miarę potrzeb , kilka razy w ciągu dnia należy korzystać ze środków dezynfekujących 

znajdujących się w Sali, umywalniach (przed wydawaniem posiłków, po udzieleniu dziecku 

pomocy przy czynnościach samoobsługowych, , każdorazowo po wejściu do Sali. 

 

UWAGA: 

W przypadku zauważenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem          

( katar, kaszel, gorączka, objawy przeziębienia ) u dzieci, u pracownika lub rodzica dziecka, 

pracownik zakłada środki ochrony indywidualnej i natychmiast wdraża Procedurę 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 

Środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, przyłbice- dostępne w kancelarii przedszkola). 
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I. Zasady ogólne dotyczące funkcjonowania w czasie  pandemii obowiązujące                     w 

Przedszkolu Nr 1 Jarzębinka w Szamotułach od momentu otwarcia placówki                

do odwołania. 

Po rozpoznaniu sytuacji w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością 

wyjścia naprzeciw potrzebom rodziców, którzy nie mają możliwości dalszego sprawowania 

opieki nad dziećmi, za zgodą Organu Prowadzącego , uwzględniając wytyczne GIS, MZ, i 

MEN dla przedszkoli podjęto decyzję o wznowieniu organizacji opieki nad dziećmi na 

terenie przedszkola. 

Zasady ogólne: 

1. Przedszkole pracuje w grupie/ach mieszanych, godziny pracy przedszkola mogą ulec 

zmianie. 

2. Dziecko przyprowadzone do przedszkola loguje i wylogowuje pracownik przedszkola. 

3. Wszystkie osoby wchodzące na teren przedszkola są zobowiązane do dezynfekcji rąk 

lub założenia rękawiczek i posiadania maseczki. 

4. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia 
opiekuńcze mają: dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie 
nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, pracują zdalnie w domu itp.), 
przynajmniej jeden z rodziców pracuje w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej, 
sklepie. W następnej kolejności do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których rodzice 
muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki a następnie 
rodzice w trudnej sytuacji osobistej ( np. ze względu na wielodzietność, kondycję 
emocjonalno-psychiczną). 

5. W okresie zagrożenia epidemicznego przedszkole prowadzi zajęcia; 

 Na terenie przedszkola i wydzielonej części placu zabaw-ogrodu: 

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

 Dydaktyczne 

 Zdalne do realizacji w domu z rodzicami: 

 Zajęcia dydaktyczne dla dzieci nieobecnych w przedszkolu 

 Zajęcia z języka angielskiego, logopedii, religii, korekcyjne 

6. Rezygnujemy z mycia zębów i leżakowania. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej. 

7. Na terenie przedszkola dzieci spożywają trzy posiłki w wyznaczonych salach. Każda 

grupa ma swoją  salę w której spożywa posiłki. Stoły i krzesła są systematycznie 

dezynfekowane, a dzieci mają stałe miejsca, których nie zmieniają. Naczynia, sztućce 
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są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze powyżej 60 stopni, są 

wyparzane. 

8. Personel kuchni nie ma styczności z dziećmi jest odpowiedzialny za przygotowanie 

posiłków , ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. Personel 

kuchenny zwraca szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia, 

dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców. 

Podjęte działania wstępne: 

1. Określono sposób przyjmowania i odbierania dzieci przez rodziców/opiekunów z 

przedszkola, zgodnie z procedura określoną w dokumencie „Zasady dla rodziców”. 

2. Wyznaczono sale z których korzystać będą dzieci podczas pobytu w przedszkolu. 

3. Wyznaczono miejsce na izolatkę osób przejawiających niepokojące objawy 

chorobowe. 

4. Część zabawek trudnych do dezynfekcji została czasowo wyłączona z użytkowania. 

5. W salach dzieci korzystają z zabawek, które są systematycznie dezynfekowane przez 

pracownika obsługi. 

6. Dokonano przeglądu placu zabaw, wydzielono część z której mogą korzystać dzieci. 

Plac zabaw będzie regularnie dezynfekowany przez pracownika przedszkola z użyciem 

detergentu. 

7. Zwiększono częstotliwość dezynfekcji toalet, umywalni. 

8. Dzieci do wycierania rąk używają ręczników jednorazowych. 

Środki ochronne: 

Zaopatrzono przedszkole w niezbędne środki ochronne ( mydła, środki do dezynfekcji rąk, 

środki do czyszczenia , ręczniki jednorazowe, maseczki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, 

termometry, fartuchy ochronne. 

Wdrożenie procedur: 

Do zapoznania z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEN, zasadami, procedurami 

obowiązującymi w przedszkolu zobowiązano pracowników, rodziców , oraz bezwzględnego 

ich przestrzegania i do  natychmiastowego informowania o każdej sytuacji mogącej mieć 

wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających w przedszkolu. 

Podstawowe zasady zostaną wytłumaczone dzieciom w pierwszym dniu ich pobytu. 
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VII. Procedura dotycząca szczegółowych zasad higieny w zakresie żywienia dzieci w Przedszkolu 

Nr 1 Jarzębinka w okresie zagrożenia epidemiologicznego od momentu otwarcia przedszkola. 

W przedszkolu obowiązują nadal procedury HACAP, rozszerzone o szczegółowe zasady 

bezpieczeństwa i higieny wprowadzone zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEN. Ze względu na 

zagrożenie epidemiologiczne. 

Dostawy i magazynowanie produktów: 

 Zachowuje się dotychczasowe procedury związane z dostawą produktów spożywczych. 

 Dostawcy wchodzą bocznym wejściem, ale tylko do drzwi. 

 Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, zostawia produkty przed wejściem, 

odbiera je intendentka, bądź pracownik kuchni zaopatrzony w rękawiczki, przyłbicę lub 

maseczkę. 

 Zaleca się kupowanie produktów w hermetycznych pojemnikach, które łatwo można 

dezynfekować 

 W przypadku kiedy dezynfekcja nie jest możliwa produkty składowane są w 

piwnicznym pomieszczeniu gospodarczym przez okres 2 -3 dni, a następnie przenosi 

się je do magazynu. 

 Po każdej dostawie oraz korzystaniu z magazynu personel kuchenny jest zobowiązany 

umyć i zdezynfekować ręce. 

Przygotowanie posiłków; 

 Przed wejściem do kuchni, rozpoczęciem pracy, jak również każdą nową czynnością 

personel kuchenny myje/dezynfekuje ręce zgodnie z wytycznymi GIS. 

 W kuchni obowiązuje strój roboczy ( fartuch, czepek, odpowiednie obuwie, 

rękawiczki.) 

 Przygotowanie posiłków odbywa się wg procedur określonych w HACAP. 

 W miarę możliwości pracownicy zachowują odległość stanowisk pracy. 

 Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia, dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań, produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców. 

Wydawanie posiłków: 

 Personel kuchenny nie ma styczności z dziećmi ani pozostałymi pracownikami 

przedszkola. 

 Gotowe posiłki personel kuchenny pozostawia w wyznaczonej Sali, a personel obsługi 

rozkłada je dzieciom. 
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 Personel kuchni dostarcza na salę sztućce, kubki, talerze a po skończonych posiłkach 

kiedy salę opuszczą dzieci zbiera i sprząta- myje, wyparza. 

 Po każdym posiłku i zebraniu naczyń przez personel kuchni obsługa wchodzi do Sali, 

myje, dezynfekuje stoliki, krzesełka . 

 Po każdym posiłku personel obsługi wietrzy salę. 
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VIII. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 u dziecka              w 

Przedszkolu nr 1 Jarzębinka. 

W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego na terenie przedszkola niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem ( m. in. podwyższona temperatura, kaszel, 

objawy przeziębieniowe), wprowadzone zostają następujące procedury postępowania: 

 Niezwłoczne odizolowanie dziecka w wyodrębnionym pomieszczeniu-izolatce , pod 

opieką zajmującego się dzieckiem nauczyciela (lub wyznaczonego pracownika) 

 Jeżeli dziecko ukończyło 4 r.ż na czas  oczekiwania na transport zostaje zaopatrzone w 

jednorazową maseczkę, 

 Nauczyciel/ dyrektor- podejmuje niezwłoczny kontakt z rodzicami –na wskazany przez 

nich telefon w celu odebrania dziecka z przedszkola indywidualnym transportem. 

 Powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich instytucji: 

 Organu Prowadzącego / CUW-  612246100 

 Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej- 500 062 249 

 W razie pogarszającego się stanu zdrowia dziecka powiadomienie Pogotowia 

Ratunkowego pod nr 999 lub 112 

 Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora  sanitarnego oraz 

wskazówek Organu Prowadzącego 

 Natychmiastowe przeniesienie dzieci  do innej sali – izolatki.  

 Gruntowne wietrzenie Sali , sprzątanie i dezynfekcja powierzchni dotykowych, 

zabawek,, których używało chore dziecko, pomieszczeń sanitarnych – toalety, 

umywalni, 

 Po odebraniu przez rodzica dziecka u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia- 

dokładana dezynfekcja pomieszczenia izolatki. 

 Ustalenie dokładnej listy osób przebywający w tym samym czasie w tych samych 

pomieszczeniach, w których przebywało dziecko z podejrzeniem zakażenia. 

 Poinformowanie rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji i zobligowanie ich do 

monitorowania stanu zdrowia ich dzieci, a w razie potrzeby do kontaktu 

telefonicznego ze stacją sanitarno- epidemiologiczną 500 062 249, oddziałem 

zakaźnym lub zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

 Dostosowanie się do zaleceń  Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.   
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W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo zalecany jest kontakt z właściwą 

stacją sanitarno epidemiologiczną w celu konsultacji lub porady. 
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IX. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 u pracownika                   

w Przedszkolu nr 1 Jarzębinka. 

W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego na terenie przedszkola 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem ( m. in. podwyższona 

temperatura, kaszel, objawy przeziębieniowe), wprowadzone zostają następujące procedury 

postępowania: 

 Niezwłoczne odsunięcie od pracy oraz odesłanie pracownika transportem 

indywidualnym do domu; 

  Odizolowanie pracownika w czasie oczekiwania na transport w osobnym 

pomieszczeniu i zapewnienie mu jednorazowej maseczki, rękawiczek; 

 Utrzymanie dystansu co najmniej 2m w czasie koniecznego kontaktu z podejrzanym o 

zakażenie 

 Wstrzymanie się od przyjmowania kolejnych dzieci w tym dniu do przedszkola 

 Powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich instytucji: 

 Organu Prowadzącego/CUW- 612246100 

 Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 500 062 249 

 W razie pogarszającego się stanu zdrowia pracownika  powiadomienie 

Pogotowia Ratunkowego pod nr 999 lub 112 

 Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora  sanitarnego oraz 

wskazówek Organu Prowadzącego 

 W przypadku gdy zakażony pracownik przebywał w pomieszczeniach, w których 

przebywały dzieci, przeniesienie dzieci do innej Sali na czas niezbędny do dezynfekcji 

pomieszczeń w których przebywał pracownik 

 Poddanie obszaru, w którym poruszał się zakażony pracownik gruntownemu 

wietrzeniu, sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych i używanych przez 

niego przedmiotów zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami; 

 Ustalenie dokładnej listy osób przebywających w tym samym czasie, w tych samych 

pomieszczeniach, w których przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia; 

 Poinformowanie rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji i zobligowanie ich do 

monitorowania stanu zdrowia ich dzieci, a w razie potrzeby  do kontaktu 

telefonicznego ze stacją sanitarno- epidemiologiczną 500 062 249 , oddziałem 

zakaźnym lub zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 
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 Dostosowanie się do zaleceń  Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.    

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo zalecany jest kontakt z właściwą 

stacją sanitarno- epidemiologiczną w celu konsultacji lub porady. 
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X. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 u rodzica lub innego 

członka rodziny   w Przedszkolu nr 1 Jarzębinka. 

W przypadku wystąpienia u rodzica  dziecka  lub innego członka rodziny  niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem ( m. in. podwyższona temperatura, kaszel, 

objawy przeziębieniowe), wprowadzone zostają następujące procedury postępowania: 

 

1. Podejrzenie stwierdzenia w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola: 

 Nie należy przyjąć dziecka do przedszkola 

 Zobligowanie rodzica do kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia zarażenia wirusem; 

 Dziecko nie będzie mogło  uczęszczać do przedszkola do czasu dostarczenia do 

przedszkola zaświadczenia lekarskiego wykluczającego zarażenie wirusem u rodzica: 

 Zwrócenie się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu ustalenia, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek: 

 

2. Podejrzenie stwierdzenia w chwili odbioru dziecka z przedszkola: 

 Zobligowanie rodzica do kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia zarażenia wirusem; 

 Dziecko nie będzie mogło  uczęszczać do przedszkola do czasu dostarczenia do 

przedszkola zaświadczenia lekarskiego wykluczającego zarażenie wirusem u rodzica: 

 Zwrócenie się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu ustalenia, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek: 

 Poinformowanie rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji i 

zobligowanie ich do monitorowania stanu zdrowia ich dzieci, a w razie 

potrzeby  do kontaktu telefonicznego ze stacją sanitarno- epidemiologiczną -

500 062 249  

 oddziałem zakaźnym lub zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo zalecany jest kontakt z właściwą stacją 

sanitarno epidemiologiczną w celu konsultacji lub porady. 
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VI   Procedury dotyczące sprzątania i dezynfekcji dla Przedszkola nr 1 „Jarzębinka”  

w Szamotułach w okresie zagrożenia epidemicznego od momentu otwarcia placówki  

do odwołania. 

 

1. Pomieszczenia przedszkola oraz sprzęty na placu zabaw czyszczone i dezynfekowane 

są w harmonogramu zamieszczonego w poniższej tabeli. 

Lp. Pomieszczenie  Procedury sprzątania i dezynfekcji Częstotliwość 

czynności 

Odpowiedzialni 

1. Szatnia, sala 

zabaw 

Podstawowe sprzątanie 

pomieszczeń i ciągów 

komunikacyjnych, wietrzenie 

dezynfekcja wszystkich 

Powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, 

uchwytów, poręczy krzeseł, blatów 

itp. oraz zabawek używanych przez 

dzieci. 

Dezynfekcja stolików oraz poręczy 

krzeseł w części przeznaczonej do 

spożywania posiłków. 

2 razy dziennie  

 

 

2 razy dziennie oraz 

za każdym razem 

kiedy zajdzie taka 

konieczność 

 

Po każdym posiłku 

Pomoce 

nauczyciela 

2. Łazienki i 

toalety dla 

dzieci i 

personelu 

Sprzątanie, dezynfekcja, wietrzenie 2 razy dziennie, 

bieżąca dezynfekcja 

po wyjściu każdej 

osoby 

Pomoce 

nauczyciela 

3. Kuchnia, 

magazyny i 

pomieszczenia 

przyległe 

Sprzątanie, dezynfekcja 

powierzchni dotykowych, 

wietrzenie 

Mycie poszczególnych stanowisk 

pracy 

2 razy dziennie po 

zakończeniu pracy 

 

Po każdorazowym 

użyciu 

Kucharka, 

pomoc 

kuchenna 

4. Plac zabaw Mycie z użyciem detergentów lub 

dezynfekcja używanych przez dzieci 

sprzętów, zabawek oraz furtki 

wejściowej 

1 raz dziennie po 

rozejściu się dzieci 

Woźny  

5. Wejście do 

przedszkola 

Sprzątanie, dezynfekcja Minimum 2 razy 

dziennie, bieżąca 

dezynfekcja 

Pomoce 

nauczyciela 
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(szczególnie po 

przyjęciu dzieci i po 

odebraniu ich przez 

rodziców) 

6. Pokój socjalny 

- szatnia 

Sprzątanie, dezynfekcja, wietrzenie 2 razy dziennie oraz 

w razie potrzeby 

Pomoce 

nauczyciela 

7. Izolatka  Sprzątanie, dezynfekcja, wietrzenie 1 raz dziennie oraz w 

razie potrzeby 

Pomoce 

nauczyciela 

8. Sekretariat  Sprzątanie, dezynfekcja, wietrzenie 2 razy dziennie oraz 

w razie potrzeby 

Pomoce 

nauczyciela 

 

2. Czynności dokonywane są przez wyznaczone do tego osoby z personelu przedszkola 

oraz dokumentowane każdorazowo po dokonaniu czynności i potwierdzone 

podpisem wg poniższych wzorów tabeli 

a) dla kuchni, magazynów i pomieszczeń przyległych w Przedszkolu nr 1 „Jarzębinka” 

w Szamotułach 

Wykaz czynności sprzątania i dezynfekcji wykonanych w kuchni, magazynach  

i pomieszczeniach przyległych w Przedszkolu nr 1 „Jarzębinka” w Szamotułach 

Data Godzina  Wykonane czynności Podpis  

 

 

   

 

b) dla pozostałych pomieszczeń i placu zabaw w Przedszkolu nr 1 „Jarzębinka”  

w Szamotułach 

Wykaz czynności sprzątania i dezynfekcji wykonanych  

w Przedszkolu nr 1 „Jarzębinka” w Szamotułach 

Pomieszczenia przedszkola (bez łazienek i toalet) 

Data Godzina  Wykonane czynności Podpis  

 

 

   

Łazienki i toalety 

Data Godzina  Wykonane czynności Podpis  
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Plac zabaw 

Data Godzina  Wykonane czynności Podpis  
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NIEZBĘDNE NUMERY TELEFONÓW DO 

PILNEGO KONTAKTU 

 

Organ Prowadzący Gmina 

Szamotuły/ CUW 
612 246 100 

Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna 
500 062 249 

Służby medyczne 999/112 

Kuratorium oświaty 61 854 15 04 

 

 


