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Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia dyrektora 

Nr 22/2021 z dnia 25.04.2022r. 
 

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące  
w  Przedszkolu nr 46 w Poznaniu od dnia 25 kwietnia 2022r. 

 

 

Wstęp: 

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu 

sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii 

COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci 

uczęszczających do placówki. 

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w 

placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników 

placówki, rodziców i dzieci. 

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem 

zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie 

dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków 

bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni 

wyeliminować ryzyka.  

Podstawą do opracowania procedury są: 

1. Obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS - Opracowano w oparciu o wytyczne 

zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z 

dnia 31 marca 2022 r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) 

2. Statut przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w 

tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy. 

3. Wizja lokalna, analiza ryzyka. 

4. Potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką 

pracy. 

I. Organizacja opieki w Przedszkolu nr 46 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w 

pierwszej kolejności myły ręce wodą z mydłem. 
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3. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w 

szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

5. Dzieci przyprowadzane/odbierane przez rodziców do/z przedszkola nadal 

odbierane są w drzwiach wejściowych do budynku przez wyznaczonych 

pracowników, którzy nadzorują dzieci na trasie wejście - sala zajęć. Do czasu 

podjęcia innych decyzji, nadal rodzice podczas przyprowadzania i odbioru 

dzieci nie wchodzą na teren budynku przedszkola. 

6. Będzie funkcjonowało 5 wejść odrębnych  dla  oddziałów: 

• wejście główne do przedszkola  - dla grupy Tygryski, 

• obok sali grupy Śmiałkowie – dla grup Śmiałkowie i Poszukiwacze, 

• obok sali grupy Jeżyki – dla grupy Jeżyki i Żabki, 

• z lewej strony od ogrodu – dla grupy Koziołki, 

• z prawej strony od ogrodu – dla grupy Podróżnicy. 

7. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola zobowiązany jest: 

• odbić kartę w czytniku znajdującym się w przedsionku przedszkola – przy 

domofonie, 

• zadzwonić domofonem do grupy, w celu poinformowania nauczyciela o 

przybyciu dziecka, 

• odprowadzić dziecko do odpowiedniego wejścia. 

8. Dziecko zostanie odebrane od rodzica/opiekuna przez pracownika we 

wskazanym wejściu, który od tego momentu przejmuje odpowiedzialność za 

dziecko. 

9. Rekomenduje się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko 

osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do 

przestrzegania statutu przedszkola w szczególności zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym (w tym niniejszej procedury). Dodatkowo 

zaleca się higienę rąk. 

10. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce 

rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie 

placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa). 

11. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni 

zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki. 

12. Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy 

dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć. 

13. Każda sala dziecięca wyposażona jest w termometr bezdotykowy,  do pomiaru 

temperatury. 

14. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała 

dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

15. Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać 

na infekcję choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu 
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lub wyznaczonym miejscu niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

16. W miarę możliwości wyznacznikiem organizacji pracy i jej koordynację jest 

zasada, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (dzieci). 

17. Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych 

zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci 

zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki). 

18. Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez 

dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z 

możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych. 

19. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być 

regularnie czyszczony z użyciem detergentu. 

20. Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu 

(stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, 

jedzeniu warzyw). 

21. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego uaktualnienia danych 

telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to 

dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

2. Zobowiązuje się do pracowników obsługi do monitorowania codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal 

zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów, klawiatur, włączników. 

3. W sytuacji przeprowadzania dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest 

ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Placówka dysponuje placówka dysponowała indywidualnymi środkami 

ochrony osobistej do ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby 

(np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do 

sytuacji. 

5. W przedszkolu zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet, regularne 

odbieranie odpadów i czyszczenie pojemników na odpady. 

6. Przed każdym wejściem do przedszkola jest położona specjalistyczna mata 

nasączana systematycznie przez pracowników środkiem dezynfekującym. 

Rodzic musi dopilnować, aby dziecko dokładnie wytarło buty przed wejściem 

na teren budynku. 
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7. Przed każdym z wejść zamontowane są dozowniki z płynem dezynfekującym 

dla dorosłych. 

8. Dzieci w przedszkolu nie myją zębów. 

9. Dzieci w najmłodszych grupach (Tygryski, Jeżyki, Żabki) odpoczywają po 

obiedzie na leżakach.  Dzieci nie przebierają się w piżamy, tylko zdejmują 

części garderoby, które mogłyby im przeszkadzać w odpoczynku i leżą na 

„jaśku” (podpisanym, przyniesionym z domu) oraz pod kocykiem (który 

zapewnia przedszkole). W każdy piątek rodzice zabierają koc i poduszkę do 

prania i przynoszą do przedszkola w poniedziałek.  

10. Uwzględniając wytyczne GIS oraz specyfikę działania placówki zawiesza się do 

odwołania organizację festynów, imprez, uroczystości masowych.  

11.  

III. Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w przedszkolu, zapewnia się warunki 

higieniczne wymagane przepisami prawa. 

2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego 

przeznaczonych (sale dziecięce). 

IV. Obowiązki rodziców  

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii. 

2. Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru 

dzieci.  Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało 

sprawnie. 

3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia 

dziecka. 

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez 

objawów chorobowych.  

5. W przypadku przewlekłych alergii u dziecka rodzic zobowiązany jest 

dostarczyć zaświadczenie lekarskie. W sytuacji braku takiego zaświadczenia 

po uprzedniej informacji od nauczyciela o objawach chorobowych górnych 

dróg oddechowych –dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. 

6. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, jeśli zaistnieje taka 

konieczność – w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. 

myciu rąk wodą z mydłem. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania 

twarzy podczas kichania czy kasłania.  

8. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia 

dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka) oraz 

odebrania dziecka możliwie jak najszybciej w przypadku podwyższonej 

temperatury lub  zauważenia u niego wszelkich objawów chorobowych.  

9. Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń 

przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one 

z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i 
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bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób 

przebywających na jego terenie.  

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub 

dziecka 

1. Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli 

jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną. 

3. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy 

niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego 

toku postępowania. 

4. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w 

tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe 

samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból 

brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), 

zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, 

tzw. izolatorium. 

5. Opiekun  zajmujący się dzieckiem z „podejrzeniem”, bezzwłocznie zabezpiecza się 

w: maskę, rękawiczki i fartuch.  

6. Miejsce, w którym osoba przebywająca z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną należy dodatkowo sprzątnąc zgodnie z 

procedurami panującymi w przedszkolu, a także umycie/zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem …..kwietnia 2022r..  

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, 
zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów. 

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci 
przedszkolnych. 

4.  Procedury obowiązują do odwołania.  

 

 

Załączniki:  

1. Zgoda rodzica na pomiar temperatury. 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 


