
Procedura bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19  

na terenie oddziałów przedszkolnych przy szkole Podstawowej w Dąbiu  

od 25 maja 2020r.  

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 

higieny dzieci objętych opieką placówki i ich rodziców oraz pracowników świadczących pracę w 

trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej w Dąbiu zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia 

oraz MEN w związku z otwarciem przedszkoli 

2. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników oddziałów przedszkolnych i Szkoły 

Podstawowej w Dąbiu świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

koronawirusa COVID-19 i są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice 

zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu. 

3. Odpowiedzialność 

1) Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników oraz rodziców 

jest dyrektor szkoły. 

2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej na tablicy w pokoju 

socjalnym. 

3) Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej 

szkoły. 

4) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za 

bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

5) W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku 

przebywać w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych 

Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych 

Procedurach. 

6) W środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy. 

7) Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów obowiązkowo posiadają maseczki lub/i 

przyłbice, rękawiczki jednorazowe. 

8) Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 

9) Na tablicy ogłoszeń przy wejściu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 



skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na 

terenie Placówki. 

10) Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren budynku osobom nieuprawnionym 

(rodzicom, opiekunom). 

4. Zasady postępowania w czasie pobytu w przedszkolu  

1. Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 16.30; 

 

2. Dzieci przyprowadzane są w godzinach 7.00 - 8.00 

 

3. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk,  z którego muszą 

korzystać wszyscy dorośli; 

 

4. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk znajdują się w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia  

i dezynfekcji rąk znajdują się przy dozownikach z płynem; 
 

5. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone jest 

w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed 

wejściem do pomieszczenia); 
 

6. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa 

i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia znane są wszystkim 

pracownikom jak i rodzicom. 

 

7. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12  (ewentualnie w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym plus 2 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń do 

wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m
2
 na 1 dziecko i 

opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych 

sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS); 

 

8. Jeśli liczba chętnych, którzy chcą uczęszczać do przedszkola będzie przekraczała możliwą 

do przyjęcia liczbę dzieci nastąpi dodatkowa rekrutacja.  

 

9. Z placówki w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu. 

 

10. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

11. Dzieci do przedszkola przyjmowane są zgodnie z oświadczeniem pobytu dziecka w 

przedszkolu. (zał 1) oraz oświadczeniami zgodnie z wytycznymi GIS, MZ , MEN (zał. 2); 

 

12. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci: 

 



 Rodzic oddaje zdrowe dziecko przy drzwiach bocznych szkoły wyznaczonemu 

pracownikowi. Dziecko zostanie przyjęte po sprawdzeniu temperatury. Rodzic zabiera 

ze sobą maseczkę dziecka. 

 

 Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37
0
 C), 

widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie złego samopoczucia). 
 

 W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych 

u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje 

dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go 

zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o 

informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

 

 Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów 

prawnych. 

 

 Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na terenie szkoły 

(podwórko, boisko, plac zabaw przy szkole). 

 

 Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek ani innych rzeczy. 
 

 Pracownik przedszkola pomaga zdjąć dziecku w szatni ubranie wierzchnie i buty i 

prowadzi do sali, w której będzie ono przebywało, w stałej grupie bez możliwości 

przechodzenia do innych pomieszczeń. 
 

 Odbiór dziecka odbywa się w następujący sposób: rodzic dzwoni do drzwi 

wejściowych; pracownik przedszkola ubiera dziecko i oddaje rodzicowi. Nie istnieje 

możliwość wejścia rodzica do przedszkola. 
 

 Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez 

siebie w deklaracji, uzgodnionych z dyrektorem. 

 

 Przez ignorowanie wezwania rozumie się: uporczywe nieodbieranie telefonu 

podanego przez rodzica, jako kontaktowy; niepojawienie  się rodzica po określonym 

 przez niego w trakcie rozmowy powiadamiającej o zaistniałej sytuacji czasie,  brak 

informowania przez rodzica pracowników szkoły o nieplanowanym spóźnieniu. 
 

13. Z sal zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

jak np. pluszowe zabawki; 

 

14. Każde dziecko ma wyznaczone stałe miejsce w sali w odstępie 1,5m od kolejnego dziecka; 

 

 

15. Pracownik poszczególnej sali regularnie dezynfekuje zabawki, których użyją dzieci, stoły, 

krzesła w salach wychowawczych. Wszelkie poręcze, klamki, przyciski na terenie placówki. 

W łazience deski sedesowe oraz baterie umywalkowe; 

 

16. Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych; 

 



17. Pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem;  

 

18. Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie muszą 

zakrywać ust i nosa; 

 

19. Do każdej grupy dzieci przyporządkowani będą ci sami opiekunowie, dzieci przebywać 

będą w wyznaczonej sali; 

 

20. Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę; 

 

21. Nauczyciele i rodzice zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone; 

 

22. Zwracana będzie szczególna uwaga, aby dzieci często i regularnie myły ręce; 

 

23. Dziecko zgłasza potrzebę skorzystania z toalety nauczycielowi, nauczyciel nadzoruje 

wyjście dziecka do toalety lub zawiadamia woźną o zaistniałej sytuacji. Wychowanek pod 

opieką pracownika obsługi udaje się do łazienki, korzysta z toalety i myje ręce wodą z 

mydłem minimum 30 sekund; 

 

24. Zawieszone zostają wszelkie wyjścia dzieci poza teren placówki; 

 

25. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z terenu zielonego na terenie placówki 

przy zachowaniu możliwie największej odległości, zmianowości grupy. Sprzęt na placu 

zabaw po wyjściu każdej grupy będzie dezynfekowany; 

 

26. Pracownicy pomocniczy – główna księgowa, sekretarka, konserwator nie mogą mieć 

kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami 

i pomocami nauczyciela. 

 

27. Przy organizacji żywienia wprowadzone zostają szczególne środki ostrożności, korzystanie 

z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Mycie naczyń i sztućców myć w 

zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 60
0
 lub je wyparzać; 

 

28. Śniadanie i obiad dostarcza firma cateringowa w jednorazowych pojemnikach; dziecko nie 

przynosi do przedszkola żadnych przekąsek 

 

29. Pracownicy zachowują dystans społeczny w odniesieniu do rodziców, dzieci i pozostałych 

pracowników wynoszący min. 1,5 m; 

 

30. Zaleca się przebywanie w pomieszczeniu socjalnym tylko jednej osoby; 

 

31. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w sali 

izolacji a Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczność natychmiastowego 

odbioru dziecka. Rodzice w takim przypadku, będą musieli informować placówkę o stanie 

zdrowia dziecka; 

 

32. Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w 

indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki; 

 



33. Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami używane będę telefony 

podane przez rodzica. 

 

34. Nauczanie zdalne zgodnie z przepisami jest kontynuowane. 
 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-

19 

 
1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i 

przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do 

pomieszczenia). 

 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, 

duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane 

od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. 

 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 

zastępującą. 

 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z 

rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka (czas oczekiwania na rodzica max do 

40min), Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o 

objawach. 

 

5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w przedszkolu rodzica/opiekuna 

dziecka   podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, 

Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

 

6. Przez ignorowanie wezwania rozumie się: uporczywe nieodbieranie telefonu podanego 

przez rodzica, jako kontaktowy; niepojawienie  się rodzica po określonym  przez niego w 

trakcie rozmowy powiadamiającej o zaistniałej sytuacji czasie,  brak informowania przez 

rodzica pracowników szkoły o nieplanowanym spóźnieniu. 

 

7. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 

pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

 

8. Nauczyciel przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z 

objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – 

stolików, krzeseł, zabawek). 

 

9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie 

środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, 

przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki, 

fartuch. 

 

10. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedszkola przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. 

 



11. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie 

przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – 

zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia 

zakażenia 

 

12. Opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik wyznaczony przez dyrektora. 

 

13. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci 

do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

 

14. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

(numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu) i wprowadza do stosowania na terenie 

placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane. 

 

15. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 

jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki 

światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

 

16. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie 

dotykowe. 

17. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

 

18. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

 

19. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w 

przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

 

20. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu 

w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się 

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do 

dalszego postępowania. 

 

Przepisy końcowe  
 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

 

2. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich 

ścisłego stosowania i przestrzegania. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH zał. nr 1 

Ja niżej podpisany/a: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że: 

1. Moja córka/ mój syn: 

 

   …………………………………………………………………………………………  



                                                                                          ( nazwisko i imię dziecka)  

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 

choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, 

wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki Dąbiu w 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 

3. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i 

naszych rodzin tj.: 

 Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może 

dojść do zakażenia COVID – 19. 

 W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko 

na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja 

rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

 W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 

personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w 

danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 

kwarantannę. 

4. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości 

pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko  

 

5. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

6. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, 

zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz Organu Prowadzącego, 

będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej 

obecnie pandemii.  

 

7. Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach: od ……………. do …………… 

 

…………………………………                                       ………………………………… 
                miejscowość, data              podpis rodziców/opiekunów prawnych       
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Załącznik nr 2 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Ja niżej podpisana/podpisany: 

………………………………………………………………………………………………. 

 oświadczam, co następuje: 

1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na 

terenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej  w Dąbiu. 

 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie 

oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej  w Dąbiu, przede wszystkim:  

 przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,  

 natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.  

 

3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u 

mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości 

powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu 

przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, 

umożliwiający ponowne przyjęcie.  

 

4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z 

użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby 

regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa 

razy dziennie, min.: 

 przy wejściu  

 w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

 

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                       ………………………………… 
                miejscowość, data              podpis rodziców/opiekunów prawnych      



 


