
Procedura  organizacji  pracy  Przedszkola  publicznego  nr  36  z  oddziałami

integracyjnymi  od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz

rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego*.

    Cel

Celem procedury jest określenie zasad funkcjonowania i organizacji  pracy Przedszkola

Publicznego nr 36  w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Postanowienia ogólne

1. Do przedszkola  może  przychodzić  tylko  dziecko/pracownik  zdrowy,  bez  objawów

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Dzieci mogą być przyprowadzani do przedszkola i z niej odbierani przez opiekunów

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Przez objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych rozumie się:

* podwyższoną temperaturę,

* ból głowy i mięśni,

* ból gardła,

* katar,

* ogólne osłabienie,

* kaszel,

* duszności i problemy z oddychaniem,

* brak apetytu.

4. Przy wejściu do budynku przedszkola,  zamieszczona jest  informacja o  obowiązku

dezynfekowania  rąk  oraz  instrukcję  użycia  środka  dezynfekującego.  Wszyscy

wchodzący do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk zgodnie

z zamieszczoną instrukcją. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,

zachowując zasady:

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 dystansu od kolejnego opiekuna min. 1,5 m,



 dystansu w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich

rodziców wynoszący min. 2 m.

6. Rodzice  mogą  wchodzić  z  dziećmi  do  przestrzeni  wspólnej  podmiotu,

z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego

rodzica  z  dzieckiem/dziećmi  2 m,  przy czym należy rygorystycznie  przestrzegać

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub

dezynfekcja rąk).

7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic /

opiekun  za  zgodą  dyrektora  placówki  może  przebywać  na  terenie  placówki

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa

osoba na kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych).  Należy ograniczyć

dzienną  liczbę  rodziców  /  opiekunów  dzieci  odbywających  okres  adaptacyjny

w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu

społecznego co najmniej 2 m.

8. Na terenie szkoły/placówki mogą przebywać osoby z zewnątrz, jeśli ich obecność

jest  niezbędna.  Obowiązkiem takiej  osoby jest   stosowanie  środków ochronnych

(osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9. Przebywanie  osób  z  zewnątrz  na  terenie  placówki  możliwe  jest  tylko  w

wyznaczonych i oznaczonych przez dyrektora miejscach.

10. Na  terenie  przedszkola  obowiązuje  całkowity  zakaz  przebywania  na  terenie

placówki osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.

11. Wychowawcy  grup   uaktualnią  numery  telefonów  do  rodziców/opiekunów

prawnych  dziecka  oraz  ustalą   sposoby  szybkiej  komunikacji  telefonicznej  w

sytuacji kryzysowej.

12. Personel  kuchenny  nie  powinien  kontaktować  się  z  dziećmi  oraz  personelem

opiekującym się dziećmi.



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Na terenie całego przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk

(po  przyjściu  do  placówki  należy  bezzwłocznie  umyć  ręce),  ochrona  podczas  kichania

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

2. Wszystkie  dzieci  i  pracownicy  placówki  zobowiązani  są  do  bezwzględnego

przestrzegania  najwyższych  standardów  higienicznych  tj.  częstego  mycia  rąk,

w  szczególności  po  przyjściu  do  placówki,  przed  jedzeniem,  po  powrocie  ze  świeżego

powietrza i po skorzystaniu z toalety.

3. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub

zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

4. Przedszkole  wyposażone jest w ogólnie dostępne środki dezynfekujące niezbędne do

odkażania  pomocy  dydaktycznych  i  elementów  stałych  oraz  środki  do  dezynfekcji  rąk.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie

czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

5. Przedszkole   wyposażone  jest  w  bezdotykowy  termometr  znajdujący  się

w wyznaczonym miejscu. 

6. Wychowawca grupy ma obowiązek uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar

temperatury  ciała  dziecka  jeśli  zaistnieje  taka  konieczność,  w  przypadku  wystąpienia

niepokojących objawów chorobowych.

7. Na  terenie  przedszkola  przeprowadzany  jest  monitoring  codziennych  prac

porządkowych,  w  tym  przede  wszystkim  utrzymania  czystości  w  salach,  pomieszczeń

sanitarno-higienicznych,  ciągów  komunikacyjnych,  powierzchni  dotykowych  -  poręczy,

klamek  i  powierzchni  płaskich,  w  tym  blatów  w  salach  i  pomieszczeniach  spożywania

posiłków, klawiatur i włączników.

8. Przy wejściu do przedszkola są umieszczone numery telefonów do:

 Państwowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 

 +48 222 500 115 Całodobowa infolinia

 56 67 95 528 Oddziału zakaźnego szpitala w Toruniu

W przypadku nasilonych objawów należy dzwonić pod numer 112.

9. W każdym pomieszczeniu sanitarno-higienicznym są  wywieszone plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.



10. Personel  opiekujący  się  dziećmi  i  pozostali  pracownicy  w  razie  konieczności  jest

wyposażony  w  indywidualne  środki  ochrony  osobistej  -jednorazowe  rękawiczki,

maseczki  na  usta  i  nos,  a  także  fartuchy  z  długim  rękawem  (do  użycia  np.  do

przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

11. W wydzielonych i oznaczonych miejscach przedszkola znajdują się specjalnie oznaczone

pojemniki na odpady zmieszane, do których należy wrzucać odpady wytworzone przez

osoby  zdrowe  takie  jak:  środki  zapobiegawcze  (maseczki,  rękawiczki)  stosowane  na

terenie przedszkola.  

Organizacja opieki w podmiocie:

1. W sali,  w której  przebywa grupa należy usunąć przedmioty i  sprzęty,  których  nie

można  skutecznie  uprać  lub  dezynfekować  (np.  pluszowe  zabawki).  Jeżeli  do  zajęć

wykorzystywane  są przybory sportowe (piłki,  skakanki,  obręcze  itp.)  należy je  dokładnie

myć, czyścić lub dezynfekować.

2. Dziecko  nie  powinno  zabierać  ze  sobą  do  placówki  i  z  placówki  niepotrzebnych

przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi  potrzebami

edukacyjnymi,  w  szczególności  z  niepełnosprawnościami.  W  takich  przypadkach

opiekunowie  powinni  zapewnić,  aby  dzieci  nie  udostępniały  swoich  zabawek  innym,

natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /

dezynfekcję zabawki.

3. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby

także w czasie zajęć.

4. Dzieci rozpoczynają i kończą zajęcia w przedszkolu zgodnie z ramowym rozkładem

dnia.  W miarę możliwości organizacyjnych, rozkład zajęć  zapewnia taką organizację pracy,

która  uniemożliwi  stykanie  się  ze  sobą  poszczególnych  grup  dzieci  (różne  godziny

przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

Przygotowywanie i wydawanie posiłków

1. Na terenie całego obiektu należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić

korzystanie  z  innych  dystrybutorów  przez  dzieci  pod  nadzorem  opiekuna.  Szczegółowe

zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie

internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.  

2. Na  terenie  kuchni  należy  zachować  zasady  szczególnej  ostrożności  dotyczące

zabezpieczenia  pracowników  kuchni  -   w  miarę  możliwości  odległość  stanowisk  pracy



(1,5m)  -   a  w  sytuacji,  gdy  nie  jest   to  niemożliwe  -  środki  ochrony  osobistej,  płyny

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

3. Pracownicy  kuchni  muszą  szczególną  uwagę  zwrócić  na  utrzymanie  wysokiej

higieny,  mycia  i  dezynfekcji  stanowisk pracy,  opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

naczyń stołowych oraz sztućców.

4. Posiłki dla dzieci będą wydawane zmianowo, zgodnie z odrębnym wykazem. Zaleca

się czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł w jadalni po każdej grupie.

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

temperaturze  min.  60°C  lub  je  wyparzać. /Jeżeli  przedszkole  nie  posiada  zmywarki,

wielorazowe naczynia  i  sztućce  należy  umyć w gorącej  wodzie  z  dodatkiem detergentu  i

wyparzyć./

6. Należy  bezwzględnie  przestrzegać  zasady,  aby  dostawcy  cateringu  dostarczali

pojemni i sztućce jednorazowe.

7. Obowiązkiem  pracowników  kuchni  jest,  właściwe  segregowanie  zużytych

pojemników i sztućców.

8. Posiłki wydawać może tylko  osoba do tego wyznaczona.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka.

1. Jeżeli  dziecko  przejawia  niepokojące  objawy  choroby  należy  odizolować  je

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.

2. Dziecko  znajduje  się  pod  opieką  pracownika   przedszkola  wyznaczonego   przez

dyrektora.

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

 jeżeli  pomiar  termometrem  bezdotykowym  wynosi  38°C  lub  wyżej  -  należy

(powiadomić  rodziców  dziecka  w  celu  ustalenia  sposobu  odebrania  dziecka  ze

szkoły/placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C

-  należy  powiadomić  rodziców dziecka  i  ustalić  ewentualną  konieczność  sposobu

odebrania z placówki.

4. Rodzic  zostaje  niezwłocznie  poinformowany telefonicznie  o  wystąpieniu  u  dziecka

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.



5. Rodzic  po  odebraniu   z przedszkola   dziecka   z  objawami  chorobowymi,   ma

obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania  przez lekarza.

6. Dyrektor  przedszkola  informuje  organ  prowadzący  (prezydenta)   o  podejrzeniu

zakażenia dziecka.

7. Rodzice dzieci z grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie są  telefonicznie

informowani o zaistniałej sytuacji.

8. Pomieszczenia  przedszkola,  w  których  poruszała  się  i  przebywała  dziecko  należy

bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i odkażaniu.

9. Dyrektor  informuje  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  i  organ

prowadzący (,prezydenta) o zaistniałej sytuacji.

10. Dyrektor  przedszkola zobowiązany jest  do stosowania się do zaleceń Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej

lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

12. Dyrektor  ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach

przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i stosuje się do

wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na  stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus  oraz https://gis.gov.pl  odnoszących się do osób,

które miały kontakt z zakażonym.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika placówki.

1.Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka,

uporczywy  kaszel,  złe  samopoczucie,  trudności  w  oddychaniu,  bóle  głowy,  bóle

mięśni  niezwłocznie  informuje  o  tym  dyrektora  placówki,  który  podejmuje

następujące działania:

a) kieruje  pracownika,  do  wyznaczonego  odizolowanego  pomieszczenia  (unikając

kontaktu z innymi osobami),

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca

kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://gis.gov.pl/


d) o  wynikach  badania,  przeprowadzonego  przez  lekarza,  pracownik  niezwłocznie

informuje dyrektora przedszkola.

2. Pomieszczenia  szkoły,  w  których  poruszał  się  i  przebywał  pracownik  należy

bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i odkażaniu.

2. Każdy  pracownik  powinien  poddać  się  pomiarowi  temperatury  ciała  w  razie

uzasadnionej potrzeby.

3. Dyrektor  informuje  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  i  organ

prowadzący o zaistniałej sytuacji.

4. Dyrektor  przedszkola  zobowiązany jest  do stosowania  się  do  zaleceń  Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu,  czy należy wdrożyć dodatkowe

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej

lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

6. Pracownicy  przedszkola  zostają  poinstruowani,  że  w  przypadku  wystąpienia

niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować

się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

7. Dyrektor  ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach

sprzedszkola,  w których  przebywała  osoba  podejrzana  o  zakażenie  i  stosuje  się  do

wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na  stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus  oraz https://gis.gov.pl  odnoszących się do osób,

które miały kontakt z zakażonym.

Procedura postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego  pracownika  przedszkola/placówki/rodzica/opiekuna  prawnego  ucznia

pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości

mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas.

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus


2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie

samoobserwacji  -  codzienny pomiar  temperatury  i  świadome  zwracanie  uwagi  na

swój stan zdrowia,

b) poddanie  się  monitoringowi  pracownika  stacji  sanitarno-epidemiologicznej

w szczególności  udostępnienie  numeru  telefonu w celu umożliwienia  codziennego

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel,

duszność,  problemy  z  oddychaniem)  -  należy  bezzwłocznie,  telefonicznie

powiadomić  stację  sanitarno-epidemiologiczną  lub  zgłosić  się  bezpośrednio  do

oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie

dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali  pracownicy  szkoły/placówki  nie  są  zobowiązani  do  podejmowania

szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną

kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja,  do  jakiej  grupy  kontaktu  należą  pracownicy,  powinna  zostać  podjęta  we

współpracy ze służbami sanitarnymi.

Działania  w  przypadku potwierdzenie  zakażenia  SARS-CoV-2  na  terenie

przedszkola.

1. Dyrektor  informuje  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego o zaistniałej

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii

sanepidu,  podejmuje  stosowną  decyzję  o  zamknięciu  placówki/  zmianie  modelu

kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor  placówki o potwierdzeniu  zakażenia  u pracownika/ucznia  informuje  organ

prowadzący (burmistrza, wójta, starostę) i kuratora oświaty.  

3. W  przypadku  potwierdzenia  zakażenia  SARS-CoV-2  dyrektor  przedszkola

zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego.  

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej

lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.



5. Dyrektor  ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach

szkoły,  w  których  przebywała  osoba  podejrzana  o  zakażenie  i  stosuje  się  do

wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na  stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus   oraz  https://gis.gov.pl   odnoszących  się  do

osób, które miały kontakt z zakażonym.

*Opracowano  na  podstawie   wytycznych  przeciwepidemicznych  Głównego  Inspektora

Sanitarnego  z  25  sierpnia  2020  r.  dla  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkole

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus

