
Procedura organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Chodczu w czasie

ograniczenia funkcjonowania placówki

w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

opracowana i wdrożona 6 maja 2020 roku

Opracowano na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze

zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-

wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 ze

zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie cza-

sowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.

410), 

4. Ustawa  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-

nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

5. Wytycznych  przeciwepidemicznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  z  dnia

4.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i in-

nych 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 1985r. o Pań-

stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz.9 oraz z 2020r. poz. 322,374 i 576). 

Wstęp

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na

wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to,

że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

 bezpośrednio,  drogą  kropelkową –  zawierające  wirusa  drobne  kropelki  powstające

w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odle-

głość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod



warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny od-

dechowej pod ciśnieniem),

 pośrednio,  poprzez  skażone  wydzieliną  oddechową  (podczas  kichania  czy  kaszlu)

przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowie-

ka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

 Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy

pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na

ograniczenie ryzyka zakażenia. 

Rozdział 1

Organizacja pracy Przedszkola

1. Budynek przedszkola został podzielony na trzy strefy  i dla każdej z nich ustalono od-

rębny reżim sanitarny:
1) Strefa rodzica. Do strefy rodzica przydziela się przedsionek szatni,  
2) Strefa opieki. Do strefy opieki przydziela się sale dydaktyczne grupy 3 – latków

Zajączki, grupy 5 laktów Biedronki, grupy 6 laktów Żabki, grupy 6 latków Wie-

wiórki, grupy 4 latków Sówki, salę gimnastyczną. 
3) Strefa żywienia. Do strefy żywienia przydziela się kuchnie, podawalnie posił-

ków, zmywalnie naczyń. 
2. Pracownicy mają wskazane stanowisko pracy  i strefę w jakiej mają prawo przebywać.
3. Przed wznowieniem opieki przedszkolnej pracownicy przejdą szkolenia instruktażowe

w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego na zajmowanym stanowisku pracy, przy-

jetymi procedurami, wytycznymi GIS.
4. W przypadku konieczności przejścia pracownika przedszkola do pomieszczeń należą-

cych do innej strefy niż wyznaczona mu w związku z zajmowanym stanowiskiem pra-

cy,  obowiązkowo  zakłada  jednorazowy fartuch  ochrony,   jednorazowe  rękawiczki

ochronne i przyłubicę. 
5. Nadzór nad zaopatrzeniem pracowników przedszkola w środki ochrony i środki de-

zynfekujące  pełni intendent.

6. Zgodnie z wytycznymi GIS ustala się, że w grupie może przebywać do 12 uczniów,

ale  jest  to  określone  odpowiednio  do  powierzchni  sali.  W  uzasadnionych

przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów - nie

więcej niż o 2.  



7. Minimalna   przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla uczniów w sali nie może

być mniejsza niż 4 m2 na 1 wychowanka i każdego opiekuna.

8. Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany przyprowadzania

do  przedszkola  dziecka  zdrowego,  bez  objawów  chorobowych.  Przedszkole

udostępnia termometr bezdotykowy, który znajduje się przy wejściu do przedszkola, w

celu dokonania przez pracownika przyjmującego dziecko pomiaru temperatury ciała

dziecka. 

9. Do  przedszkola  przyjmowane  są  dzieci  obojga  rodziców  pracujących  oraz

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i

przedsiębiorstw  produkcyjnych,  realizujący  zadania  związane  z  zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS

z dnia 29 kwietnia 2020 roku.   Do przedszkola przyjmuje się uczniów na podstawie

oświadczenia rodzica. Załącznik nr 1. 

10. Po godzinie 8:00  Przedszkole jest zamykane i udostępnia się kontakt 

(domofon, telefoniczny ). 

11. Dziecko do przedszkola przyprowadza jeden rodzic/opiekun, który jest zobowiązany

stosować się do wytycznych GIS z dnia 4 maja 2020 roku i MEN, MZ, GIS z dnia 29

kwietnia 2020 roku.

12. Przy  wejściu  do  Przedszkola  udostępnia  się  płyn  do  dezynfekcji  i  instrukcję

prawidłowej dezynfekcji rąk, rękawice ochronne - instrukcja GIS.

13. Każda  osoba  wchodząca  do  budynku  przedszkola  jest  zobowiązana  do

przeprowadzenia dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto osoba wchodząca

zobowiązana  jest  nosić  maseczkę/przyłbicę  zakrywającą  nos  i  usta.  Osoby  nie

posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku przedszkola.

14. Pracownicy dyżurujący przy wejściu do Przedszkola w określonych godzinach zostają

zaopatrzeni  w  środki  ochrony  osobistej,  w  tym  rękawiczki,  maseczki  ochronne,

ewentualnie przyłbice.

15. W toaletach umieszcza się instrukcję GIS mycia i dezynfekcji rąk.

16. W czasie  dnia  pracy  dokonuje  się  kontroli  stanu  środków  czystości  w  toaletach

i sprawdza się ilość płynu dezynfekującego w dozownikach. 

17. Z  dystrybutorów  wody,  wychowankowie  mogą  korzystać  tylko  pod  nadzorem

nauczyciela.

18. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, a po jej powrocie zabawki na

placu  zabaw  muszą  zostać  zdezynfekowane,  aby  z  placu  zabaw  mogła  korzystać



kolejna  grupa  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem.  Wyjście  na  teren  przed

Przedszkolem i  na  plac  zabaw nauczyciel  musi  uzgodnić  wcześniej  z  Dyrektorem

Przedszkola. 

19. Do czasu przeprowadzenia dezynfekcji plac zabaw ogradza się taśmą lub wywiesza

się informację o zakazie wstępu. 

20.  Przedszkole zapewnia sprzęt i środki do dezynfekcji. 

21. Pracownicy,  zgodnie z przydziałem obowiązków raportują stan prac porządkowych

i dezynfekujących.  

22. W  przypadku  trudności  z  wykonaniem  dezynfekcji  pracownik  jest  zobowiązany

bezzwłocznie poinformować Dyrektora przedszkola.

23. Przedszkole  przygotowało  procedurę  postępowania  na  wypadek  podejrzenia

zakażenia. Każdy pracownik jest zobowiązany zapoznać się z procedurą i ją stosować.

24. Przy  wejściu  do  Przedszkola  udostępniony  jest  termometr  bezdotykowy.  Każdy

pracownik jest zobowiązany stosować się do wytycznych GIS w celu samokontroli

temperatury  ciała.   W  przypadku,  kiedy  podczas  samokontroli  temperatury  ciała

pracownik  będzie  miał  wyższa  temperaturę  niż  37  st.  C  nie  może  podjąć  pracy

i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola. 

25. Pracownik,  który  wykazuje  objawy  chorobowe  (kaszel,  duszności,  problemy

z  oddychaniem,  podwyższoną  temperaturę,  zmęczenie) nie  może  podjąć  pracy

i bezzwłocznie poinformuje Dyrektora Przedszkola. 

Placówka w holu przy wejściu zamieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania 

w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-

epidemiologicznej tel. PSSE w Włocławku 601 301 334 lub powiadomienie 999 albo 112 

(plakat MZ Załącznik nr 2)

26. Przedszkole ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą wykorzystane

w przypadku  pojawienia  się  u  wychowanka  objawów choroby (kaszlu,  duszności,

problemów z oddychaniem, podwyższonej temperatury, zmęczenia). 

27. Wyznacza się pomieszczenie do tzw. izolacji  (wyposażone m.in.  w środki ochrony

osobistej  i  płyn  dezynfekujący),  w  którym  będzie  przebywała  odizolowana  osoba

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

28. Każdego dnia rejestruje się osoby przebywające w Przedszkolu w tym samym czasie

w strefach Przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

tel:601%20301%20334


29. W przypadku zarejestrowania zakażenia w Przedszkolu, powiadamia się osoby, które

mogły  mieć  kontakt  z  osobą  zakażoną,  aby  zastosowały  się  do  zaleceń  GIS

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Rozdział 2

Personel sprzątający i pomocniczy w Przedszkolu

(zwany dalej personelem)

1. Przed  przystąpieniem  do  pracy  personel   zostaje  zapoznany  z  obowiązującą

organizacją pracy w czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola w zawiązku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia

4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i

innych form wychowania przedszkolnego oraz instrukcji opieki nad dziećmi w wieku

do lat 3. 

3. Personelowi w Przedszkolu zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:

a) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta /przyłbice

w każdej sytuacji kontaktu z osobami postronnymi, niezatrudnionymi w Przedszkolu i

wykonywania czynności na terenie wokół Przedszkola lub na własne życzenie podczas

wykonywania obowiązków służbowych na terenie Przedszkola. 

b) mycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,

c) usunięcie  maseczki  i  rękawiczek  bezpośrednio  do  worka  

z  odpadami.  Maseczki  i  rękawiczki  usuwać  zgodnie  z  instrukcją,  która  stanowi

Załącznik nr 2 i 3 do procedury,

d) unikania  dotykania  oczu,  nosa  i  ust  podczas  prac.  Dotknięcie  oczu,  nosa  lub  ust

zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na

siebie,

e) po zakończonej pracy należy umyć ręce i dokonać dezynfekcji zgodnie z instrukcją,

która stanowi Załącznik nr 5 i 6 do procedury.

4. Dyrektor  wyznacza  pomieszczenia  i  sale,  które  będą  sprzątane  przez  pracownika.

Pracownik  bez  zgody  Dyrektora  nie  dokonuje  zmian  przydziału  pomieszczeń

sprzątanych.



5. Przed  przystąpieniem  do  dezynfekcji  przy  użyciu  środka  dezynfekującego  należy

zapoznać się  z  zaleceniami producenta znajdujących się  na opakowaniu środka do

dezynfekcji i ściśle ich przestrzegać. 

6. Po dezynfekcji pomieszczenie wywietrzyć, a czas wietrzenia nie może być krótszy niż

określony przez producenta środka dezynfekującego, znajdujących się na opakowaniu

środka do dezynfekcji.

7. Pracownik dezynfekuje:

a) ciągi komunikacyjne,

b) toalety, 

c) dozowniki, 

d) powierzchnie dotykowe, takie jak:

 poręcze, 

 klamki, 

 włączniki,

 klawiatury,

 powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach, szafki, biurka, krzesła, 

 pomoce dydaktyczne wykorzystywanych do zająć opiekuńczych, 

 zabawki.

8. Personel  sprzątający  nie  może  się  kontaktować  z  dziećmi  oraz  personelem

opiekującym się wychowankami.

9. Personel  powinien zachować dystans  społeczny między sobą,  w każdej  przestrzeni

Przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

10. Dyrektor zobowiązuje personel do potwierdzenia wykonania czynności przez złożenie

podpisu na raporcie, który stanowi załączniki nr 7 i 8  

Rozdział 3

Personel obsługi żywienia zbiorowego w Przedszkolu

1. Personel  obsługi  żywienia  zbiorowego  jest  zobowiązany stosować  dotychczasowe

wymagania  określone  przepisami  prawa  odnoszącymi  się  do  funkcjonowania

żywienia  zbiorowego  oraz   stosować  szczególne  środki  ostrożności  dotyczące

zabezpieczenia epidemiologicznego.



2. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia

4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i

innych form wychowania przedszkolnego oraz instrukcji opieki nad dziećmi w wieku

do lat 3. 

3. Zobowiązuję  pracownika  (intendenta)  do  bieżącego  śledzenia  informacji   i

wytycznych przezywanych przez GIS i MEN dotyczących pracy przedszkoli w czasie

ograniczenia  funkcjonowania  Przedszkola  w  zawiązku  z  zapobieganiem,

przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19.  Informacje,  te  bezzwłocznie  należy

przekazać Dyrektorowi Przedszkola.

4. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia istotne jest przestrzeganie zasad higieny

oraz bezpieczeństwa produkcji, kupna, dostarczania oraz przygotowywania żywności.

Dokładna  obróbka  termiczna  niszczy  wirusa,  ponieważ  koronawirus  ulega

zniszczeniu, gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60 st.

C przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka

cieplna  eliminuje  zanieczyszczenie  mikrobiologiczne,  w  tym  również  COVID-19.

Sposobem na pozbycie się wirusa jest dezynfekcja.

5. Wymagane  jest  bezwzględne  przestrzeganie  procedur  HACCP.  Personel  obsługi

żywienia zbiorowego jest zobowiązany przed przystąpieniem do pracy z ponownym

zapoznaniem się z obowiązującą w Przedszkolu procedurą HACCP.

6. Zachować wzmożone zasady higieny – właściwe mycie rąk, dezynfekcja.

7. Personel obsługi żywienia zbiorowego zobowiązany jest do korzystania ze środków

ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez pracodawcę.

8. Należy wyrzucać opakowania zewnętrzne przed umieszczeniem produktu na półce,

ale  zachowywać  istotne  informacje  np.  datę  przydatności  do  spożycia,  a  przed

rozpoczęciem  przygotowywania  lub  gotowania  żywności,  jak  również  po  jej

przygotowaniu należy umyć ręce ciepłą wodą i mydłem, a następnie zdezynfekować.

9. Posiłki, takie jak np. zupy, należy doprowadzić do wrzenia tak, aby zyskać pewność,

że osiągnęła ona temperaturę 70 st. C. Inne dania należy odgrzewać do temperatury

powyżej 70 st. C.

10. Personel  jest  zobowiązany  dodatkowo  do  częstego  mycia  rąk  i  dezynfekcji,  

w szczególności: 

a) przed rozpoczęciem pracy;

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spo-

życia, ugotowana, upieczona, usmażona;



c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

f) po skorzystaniu z toalety;

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

h) po jedzeniu, piciu;

i) po kontakcie z pieniędzmi.

11. Personelowi  obsługi  żywienia  zbiorowego  w  Przedszkolu  zaleca  się  zachować

dodatkowe środki ostrożności:

a) założenie  rękawiczek  jednorazowych  i  jednorazowej  maseczki  na  nos  i  usta

/przyłbice,

b) umycie  i  dezynfekcje  rąk  po  zakończeniu  czynności  i  zdjęciu  rękawiczek  i

maseczki,

c) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. Maseczki

i  rękawiczki  usuwać zgodnie z  instrukcją,  która stanowi załącznik nr 1  i  2 do

procedury,

d) unikanie dotykania oczu, nosa i ust podczas prac. Dotknięcie oczu, nosa lub ust

zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni

na siebie.

12. Po zakończonej  pracy umyj  ręce i  dokonaj  dezynfekcji  zgodnie z instrukcją,  która

stanowi załącznik nr 5 i 6  do procedury.

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

w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzyć.

14. Posiłki przygotowane dla uczniów transportujemy do korytarza przy sali,                a

następnie  są  odbierane  przez  pracownika  do  tego wyznaczonego.  Personel  obsługi

żywienia zbiorowego nie wchodzi do sal, gdzie przebywają wychowankowie.

15. W  przypadku  kontaktu  z  dostawcami  zachować  dystans  społeczny  wynoszący

min.  1,5  m.  Podczas  kontaktu  z  dostawcą  zewnętrznym  pracownik  obowiązkowo

posiada  rękawiczki  i  maseczkę.   Dostawca  nie  powinien  być  wpuszczany  do

pomieszczeń przedszkola.

16. Należy ograniczyć płatności gotówkowe z dostawcami, a w przypadku konieczności

dokonania tej płatności pracownik jest zobowiązany posiadać rękawice i maseczkę. 

17. Lodówki  i  blaty  kuchenne  powinny  być  czyszczone  regularnie,  choć  częściej  niż

zwykle z użyciem detergentów.



18. Przed  przystąpieniem  do  dezynfekcji  przy  użyciu  środka  dezynfekującego  należy

zapoznać się  z  zaleceniami producenta znajdujących się  na opakowaniu środka do

dezynfekcji i ich ściśle przestrzegać. 

19. Po dezynfekcji pomieszczenie wywietrzyć, a czas wietrzenia nie może być krótszy niż

określony przez producenta środka dezynfekującego, znajdujących się na opakowaniu

środka do dezynfekcji.

20. Personel obsługi żywienia zbiorowego dezynfekuje:

a) ciągi komunikacyjne,

b) toalety, 

c) dozowniki, 

d) oraz

 poręcze, 

 klamki, 

 włączniki,

 powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach, szafki, krzesła, drzwi.

I potwierdza to w karcie załącznik nr 9. 

21. Personel  obsługi  żywienia  powinien  zachować  dystans  społeczny  między  sobą,  

w każdej przestrzeni Przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

22. Zobowiązuję personel żywienia do potwierdzenia wykonania czynności podpisem na

raporcie,  który  stanowi  załącznik  nr  6,  a  następnie  przekazuje  się  wypełniony

formularz intendentowi.  

23. Intendent  przyjmujący  wpłaty  od  rodziców  zobowiązany  jest  zachować  dystans

społeczny  wynoszący  min.  1,5  m.  Pracownik  podczas  przyjmowania  płatności

gotówkowych zobowiązany jest posiadać rękawiczki i maseczkę.  

24. Zobowiązuje się intendenta do dokonywania weryfikacji i gromadzenia dokumentacji

z prac dezynfekcyjnych. 



Rozdział 4

Nauczyciele i personel pomocniczy sprawujący opiekę nad wychowankami 

1. Nauczyciele  i  personel  pomocniczy  zostaje  zapoznany  z  wytycznymi  Głównego

Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  4  maja  2020  roku  dla  przedszkoli,  oddziałów

przedszkolnych w szkole  podstawowej  i  innych form wychowania  przedszkolnego

oraz instrukcji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznych MEN, MZ, GIS

z dnia 29 kwietnia 2020 r. „Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w

szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego”.

2. Nauczyciele  zostają  zobowiązani  do  przeprowadzenia  z  dziećmi  zajęć,  podczas

których będą  omówione zasady bezpieczeństwa obecnie  obowiązują w placówce i

dlaczego zostały wprowadzone.

3. Nauczyciel  przygotowuje  salę  do  zająć  opiekuńczych  poprzez  usunięcie  z  Sali

przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe

zabawki.

4. Nauczyciel  przed rozpoczęciem zajęć opiekuńczych weryfikuje,  czy pomieszczenie

było  dezynfekowane,  co  zostało  potwierdzone  przez  personel  sprzątający  w

załączniku nr 8 i potwierdza, to w załączniku nr 10

5. Nauczyciel weryfikuje, czy dziecko nie zabrało do sali, w której sparowana jest opieka

przedmiotów lub zabawek, które nie są własnością Przedszkola.

6. Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

7. Nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. 

8. W sali, w której odbywają się zajęcia nauczyciel umieszcza instrukcje:

a)  mycia rąk-  

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/  

b) dezynfekcji rąk - https://gis.gov.pl/aktualności/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c) prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-

prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-maseczke/  

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-

rekawice/ 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/


9. Nauczyciel organizuje zabawy, które nie generują większych skupisk dzieci w jednym 

miejscu.

10. Nauczyciele nie mogą organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

11. Nauczyciel  może  organizować  wyjścia  na  wewnętrzny  plac  zabaw  Przedszkola,

według ustalonego przez Dyrektora Przedszkola harmonogramu. 

12. Nauczyciel  dokonuje  termometrem  bezdotykowym  pomiaru  temperatury  ciała

wychowanka  w  przypadku  pojawienia  się  objawów  chorobowych.  Wyniki

prawidłowych temperatur  (poniżej  37  st.  C)  nie  podlegają  odnotowaniu.   Badanie

temperatury ciała wychowanka może być wykonane u dzieci, których rodzic wyraził

zgodę. 

13.  Nauczyciel,  który  w  czasie  zajęć  wykorzystuje  przybory  sportowe,  np.  piłki,

skakanki, obręcze przekazuje je do systematyczniej dezynfekcji. 

14. Nauczyciel  wietrzy  salę,  w  której  organizuje  zajęcia,  co  najmniej  raz  na  godzinę

i  prowadzi  gimnastykę  śródlekcyjną  przy  otwartych  oknach.  Nauczyciel  jest

zobowiązany do potwierdzenia wykonania  czynności  składając podpis  na raporcie,

który stanowi załącznik nr 7

15. Dyrektor wyznacza nauczycielowi pomieszczenia i sale, w których będą przez niego

prowadzone  zajęcia.  Nauczyciel  bez  zgody  Dyrektora  nie  dokonuje  zmian

pomieszczeń w porozumieniu z innym pracownikiem. 

16. Nauczyciel  sprawując  opiekę  nad  wychowankami  korzysta  z  jednej  sali  i  nie

dopuszcza do przemieszczania się dzieci do innych sal. 

17. Nauczyciel  jest  zobowiązany do obserwacji  dzieci  będących  pod  jego opieką  pod

kontem zdrowotnym.  Jeśli  dziecko  przejawia  niepokojące  objawy choroby  należy

odizolować  je  w  odrębnym  pomieszczeniu  lub  wyznaczonym  miejscu   

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić

rodziców/opiekunów  w  celu  pilnego  odebrania  dziecka  z  Przedszkola.  O  fakcie

odizolowania dziecka należy bezzwłocznie powiadomić Dyrektora.

18. Personel pomocniczy skierowany do organizacji przyprowadzania i obierania dzieci

zobowiązany jest do posiadania przyłbic lub maseczek i rękawic. 

19. Personel pomocniczy kieruje rodziców do „strefy rodzica”, w której zgodnie z wy-

tycznymi GIS z dnia 4 maja 2020 roku - Rodzic może wchodzić z dziećmi wyłącznie

do przedsionka szatni Przedszkola z zachowaniem 15 m2 na jednego rodzica. Rodzice

przebywający z dzieckiem w „strefie rodzica”, zobowiązani są posiadać zakryty nos i



usta, przed wejściem zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez Przedszkole.

Przy dozowniku wisi instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk. 

20. Personel  pomocniczy  weryfikuje,  czy  dziecko  nie  posiada  zbędnych  przedmiotów

i zabawek – zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku

„Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych

form wychowania przedszkolnego”.  Jeżeli dziecko posiada takie przedmioty, rodzic

proszony jest o niepozostawianie tych przedmiotów w Przedszkolu.

21. W Przedszkolu w „strefie rodzica”, nie może przebywać równocześnie więcej rodzi-

ców niż określono w wytycznych GIS z dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

22. Dziecko przyprowadzane/ odbierane jest przez jednego rodzica/opiekuna. 



Rozdział 5

Zasady reagowania w podejrzeniu zakażenia koronowirusem

 

1. Przy podejrzeniu  zakażenia  koronawirusem  pracowników  Przedszkola powinno

się stosować do następujących wytycznych:

1) Pracownicy  powinni  zostać  poinstruowani,  że  w  przypadku  wystąpienia

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i

skontaktować  się  z infolinią Narodowego  Funduszu  Zdrowia

dotyczącej postępowania w  sytuacji  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem: 800

190 590 lub do Stacji sanitarno-epidemiologicznej tel. 601 301     334 lub powiadomienie

999 albo 112 (plakat MZ). i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Mini-

stra  Zdrowia,  dostępnych  na  stronach  www.gis.gov.pl  lub

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.

3) W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowi-

sku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu

lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na trans-

port w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowa-

nie go od innych osób.  

4) Dyrektor Przedszkola stosuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostęp-

nych  na  stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz  gis.gov.pl,  odnoszących  się  do

osób, które miały kontakt z zakażonym.

5) Należy wstrzymać przyjmowanie wychowanków, powiadomić właściwą miejsco-

wo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawa-

nych instrukcji i poleceń.

6) Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik prze-

prowadzenie  rutynowego  sprzątania,  zgodnie  z  procedurami  Przedszkola,  oraz

zdezynfekowanie  powierzchni  dotykowych  przez  pracownika  (klamki,  poręcze,

uchwyty itp.).

7) Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod

uwagę zaistniały przypadek.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
http://www.gis.gov.pl/
tel:601%20301%20334


2. Przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem u dziecka w Przedszkolu powinno się

stosować do następujących wytycznych:

1) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe

samopoczucie, trudności w oddychaniu należy natychmiast powiadomić rodziców

wychowanka.

2) Rodzic powinien jak najszybciej zadzwonić na specjalną całodobową infolinię Na-

rodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia za-

każenia  koronawirusem: 800 190 590 lub  do Stacji  sanitarno-epidemiologicznej

tel.  PSSE w Włocławku  601 301     334 lub powiadomienie 999 albo 112 (plakat

MZ ). 

3) Dziecko powinnno oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w któ-

rym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych dzieci.  

4) Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Przedszkola.

5) Dyrektor ustala obszaru, w którym poruszał się i przebywał wychowanek. Zarzą-

dza przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami Przedszkola

oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6) Ustalenie listy pracowników oraz wychowanków obecnych w tym samym czasie

w części / częściach obiektu, w których przebywał odizolowany wychowanek.

7)  Dyrektor Przedszkola stosuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostęp-

nych  na  stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz  gis.gov.pl,  odnoszących  się  do

osób, które miały kontakt z zakażonym.

8) Powiadomić rodziców pozostałych wychowanków, którzy mieli kontakt z chorym

wychowankiem.

9) Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod

uwagę zaistniały przypadek.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
tel:601%20301%20334


Załącznik nr 1 

................................................................                                                   

  Imię i Nazwisko rodzica składającego oświadczenie

Dyrektor 

Przedszkola Samorządowego w Chodczu

Oświadczenie

o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii

W okresie epidemii pełnienie opieki przedszkolnej możliwe jest  wyłącznie z zastosowa-

niem reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze

wytycznych przeciwepidemicznych  dla  przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkole

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy  z dnia  z dnia 14

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r.

poz. 322, 374, 567) opublikowanych na stronie internetowej 

Oświadczam,

że znam warunki korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie epidemii 

i  wnioskuje o wznowienie opieki przedszkolnej dla

........................................................................................

Imię i Nazwisko dziecka

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku, w przypadku większej

liczby dzieci zgłoszonych do wznowienia opieki przedszkolnej niż limit dzieci dla jakich pla-

cówka może organizować opiekę w okresie epidemii,  pierwszeństwo mają rodzice,  którzy

wykonujemy pracę zawodową realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i  zwalczaniem COVID-19.  Jeżeli  chcecie Państwo skorzystać z pierwszeństwa jakie

Wam przysługuje, proszę o wpisanie informacji, który  z rodziców spełnia wyżej wymienione

kryterium i wskazanie które kryterium. 



*Matka dziecka( prawna opiekunka) *Ojciec dziecka ( prawny opiekun) 
w systemie ochrony zdrowia w systemie ochrony zdrowia
w służbach mundurowych w służbach mundurowych
w handlu w handlu
w przedsiębiorstwie produkcyjnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zatrudniona w 

………………………………………………

…………………………………………

Nazwa i adres zakładu pracy

Zatrudniony w 

……………………………………………

……………………………………………

Nazwa i adres zakładu pracy
*zakreślić właściwe

Oświadczam, że jesteśmy świadomi ryzyka zakażenia Covid-19 i ograniczeń pobytu dziecka 

w przedszkolu w okresie epidemii oraz zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania

zasad  funkcjonowania  Przedszkola  w  tym  okresie.  Przyjmuję   niżej  wymienione  zasady

korzystania z opieki przedszkolnej:

1. Nauczyciel  ma  prawo  odmówić  przyjęcia  opieki  nad  dzieckiem  

u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. 

2. Dziecko mieszka w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach

domowych nie może korzystać z wychowania przedszkolnego.

3. Nie można upoważniać do przyprowadzania i odbioru dziecka osoby z objawami choro-

by, przebywającej na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

4. Dziecko u którego nauczyciel stwierdził niepokojące objawy chorobowe jest izolowane

od innych dzieci do czasu odebrania przez rodziców.

5. W przypadku wystąpienia u dziecka  (uczęszczającego do przedszkola w okresie epide-

mii)- po godzinach pracy przedszkola, niepokojących objawów sugerujących zakażenie

koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora Przedszkola.

6. Dziecko nie może przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp..

7. Przyprowadzania  i  odbierania  dziecka,  które  ukończyło  4  rok  życia  w  maseczce

ochronnej lub osłonie zabezpieczającej usta i nos

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/z Przedszkola zobowią-

zani są do przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad przebywania na terenie pose-

sji  i przedsionku szatni, w tym w szczególności:

1) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w

tym czasie w jego otoczeniu,

2) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu

3)  korzystania z osłony ust i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych



4) stosowania się do zaleceń personelu Przedszkola w zakresie liczebności osób rów-

nocześnie przebywającej w przestrzeni wspólnej Przedszkola.

5) Rodzice  mają  obowiązek  w  jak  najkrótszym  czasie  odebrać  z  przedszkola  

dziecko  z  objawami  chorobowymi  po  powiadomieniu  przez  pracownika

Przedszkola.

6) mając  na  uwadze  bezpieczeństwo  dzieci  Rodzice  i  opiekunowie

przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/z   mają  obowiązek  bezwzględnie

przestrzegać  wewnętrznych  procedur  bezpieczeństwa  obowiązujących  na  terenie

placówki. 

................................. ..............................................................................

Data Podpis rodzica składającego oświadczenie 

Jednym  z  istotnych  warunków  szybkiego  wykrywania  objawów  Covid-19  jest  pomiar
temperatury ciała.  W tym przypadku wymagana jest  zgoda rodziców Proszę  o  wyrażenie
swojego stanowiska.
Wyrażam zgodę,   nie wyrażam zgody1  na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka w
przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

................................. ..............................................................................

Data Podpis rodzica składającego oświadczenie

W przypadku  wystąpienia  u  mojego  dziecka  w    przypadku  wystąpienia  niepokojących

objawów  chorobowych  zapewnić  wskazuję  szybką  komunikację  z  rodzicami/opiekunami

dziecka:

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email

................................. ..............................................................................

Data Podpis rodzica składającego oświadczenie

Załącznik Nr 2

1 Niewłaściwe skreśl.
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Załącznik nr 7

REJEST WIETRZENIA SALI PRZEDSZKOLNEJ

.......................................

data…………

Podpis osoby 

wykonującej

data…….

Podpis osoby

wykonującej

data……….

Podpis osoby

wykonującej

data……...

Podpis osoby

wykonującej

data……...

Podpis osoby 

wykonującej
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00.
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00



Załącznik nr 8 

SALA…………………………………………...

Dezynfekowane 

powierzchnie

Data, podpis pracownika potwierdzający dezynfekcję

pozycji

uwagi

Data ….. Data …. Data …. Data… Data…
Toalety 

dozowniki
klamki

włączniki 

Stoliki, blaty, szafki,
biurko
szafki
krzesełka
krzesła
szyby w drzwiach np.

wyjście na taras, 

gdzie dotykają dzieci
kaloryfer
parapety
materace
Pomoce dydaktyczne 
wietrzenie po 

dezynfekcji sali

Dodatkowo należy pamiętać aby deski klozetowe były dezynfekowane każdorazowo po 

użyciu, stoliki obowiązkowo przed i po każdym spożyciu posiłku. 



Załącznik nr 9

Dezynfekowane 

powierzchnie

Data , podpis pracownika potwierdzający dezynfekcję

pozycji

uwagi

Data ….. Data …. Data …. Data… Data…
ciągi komunikacyjne – 

drzwi i klamki od 

wejścia kuchennego, 

żłobka, bojlerowni, 
toalety w przy kuchni

dozowniki w kuchni
Klamki w kuchni 

Lodówki
włączniki 

Blat podajnika jedzenia
blatów w kuchni szafek, 

krzesła, 
szafki w kuchni …
krzesła w kuchni..
szyby w drzwiach np. 

wyjście 
Kaloryfer/parapety 

kuchni
wyrzucenie opakowań 

zbiorczych
wietrzenie po 

dezynfekcji



Załącznik nr 10

SALA ……………………………………………..

Dezynfekowane powierzchnie Data , podpis pracownika potwierdzający dezynfekcję pozycji
Data ….. Data …. Data …. Data… Data… Uwagi

Weryfikacja dezynfekcji Sali z 

poprzedniego dnia ….
Ćwiczenia  z dziećmi 

prawidłowego mycia i 

dezynfekcji rąk



Załącznik 11

REJESTR POMIARU TEMPERATURY PRACOWNIKÓW /SAMOBADANIE/

NAZWISKO i IMIĘ …………………….

DATA GODZINA PRZYJŚCIA DO PRACY GODZINA 12.00

DATA GODZINA PRZYJŚCIA DO PRACY GODZINA 12.00



Załącznik 12

REJESTR POMIARU TEMPERATURY DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH 

W PRZEDSZKOLU
DATA......................  GRUPA ……………………………………….

LP IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA GODZINA

PRZYJŚCIA DO

PRZEDSZKOLA

GODZINA 12.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



Załącznik 13

REJESTR OSÓB WCHODZĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

DATA IMIĘ I NAZWISKO GODZ.

WEJŚCIA

GODZ.

WYJŚCIA

CEL WIZYTY

DO KOGO



Załącznik nr 14

ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  EPIDEMIOLOGICZNEGO  PODCZAS  DOSTAW

ŻYWNOŚCI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W CHODCZU

Dostawa  i  transport  żywności  –  Przedsiębiorca  –  FH  BIS  Spółka  Jawna  J.Woźniak  i

M.Modrzejewski   ul.Plac  Kościuszki  21  87-860  Chodecz powinien  pamiętać  o

podstawowych wymaganiach, które poniżej przypominamy:

Pojemniki transportowe muszą:

 być  czyste,  w  dobrym  stanie,  nie  uszkodzone,  łatwe  do  mycia  czyszczenia  i

dezynfekcji,

 zabezpieczać żywność przed zanieczyszczeniem,

 nie  być  używane  do  transportu  produktów  innych  niż  żywność,  które  mogą  być

źródłem zanieczyszczenia,

 zapewnić  odseparowanie  żywności  surowej  wymagającej  obróbki  termicznej  od

żywności, która nie będzie jej poddana przed spożyciem.

Środki transportu muszą:

 być czyste, w dobrym stanie,

 zapewnić  bezpieczne  odseparowanie  żywności  od  innych  produktów,  zapobiegać

zanieczyszczaniu,

 nie  być  używane  do  transportu  produktów  innych  niż  żywność,  które  mogą  być

źródłem zanieczyszczenia,

 zapewnić  odseparowanie  żywności  surowej  wymagającej  obróbki  termicznej  od

żywności, która nie będzie jej poddana przed spożyciem,

 być  poddane  całkowitemu i  dokładnemu procesowi  mycia,  jeśli  były  używane  do

transportu innych produktów niosących ryzyko zanieczyszczenia żywności.

Kontrola temperatury

 żywność  musi  być  przechowywana  we  właściwej  temperaturze,  aby  zapobiec

namnażaniu się drobnoustrojów,

 żywność,  która  wymaga  warunków  chłodniczych  musi  być  przechowywana  w

temperaturze poniżej 5°C,



 żywność mrożona powinna być przechowywana w temp. -18°C,

 należy się upewnić, że pojemniki/środki transportu używane do dostarczania żywności

mogą  utrzymać  temperaturę  właściwą  dla  danych  produktów.  Mogą  to  zapewnić

samochody-z chłodnią, lodówki, pojemniki z izolacja termiczną, wkładami termicznymi.

Personel prowadzący dostawy

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych,

dotyczy to również osób dostarczających żywność. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań

higienicznych  przy  produkcji  żywności,  jak  również  z  aktualnego  zagrożenia  Covid-19.

Dlatego  też  konieczne  jest  unikanie  bliskiego  kontaktu  z  każdą  osobą,  która  ma  objawy

chorobowe  ze  strony  układu  oddechowego  (kichanie,  kaszel).  Należy  stosować  się  do

„dekalogu”  GIS: https://gis.go  v  .pl/bez-  kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-

epidemii-koronawirusa/

 należy pamiętać o konieczności utrzymania odległości (min 2m) oraz zasłaniania ust i

nosa.

 stosować odpowiednie czyste ubranie (jeśli to właściwe – ubranie ochronne),

 utrzymać wysoki poziom osobistej higieny i czystości,

 myć/dezynfekować ręce przed i po każdej dostawie i transakcji,

 rękawiczki powinny być zmieniane często, szczególnie po wszelkich czynnościach nie

związanych z żywnością. Stosowanie rękawiczek może być dobrym środowiskiem dla

rozwoju drobnoustrojów na powierzchni rąk, więc po zdjęciu rękawiczek ręce muszą

być  zawsze  umyte.  Należy  unikać  dotykania  twarzy  i  oczu  w  trakcie  noszenia

rękawiczek. Używanie rękawiczek nie może zastąpić mycia rąk,

 zaleca się płatności bezgotówkowe, dostawę bezkontaktową.

Zgodnie z przepisami (par 9 ust.  9 pkt 3 lit  a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu

epidemii)  zakłady  pracy  są  obowiązane  zapewnić  osobom  zatrudnionym  niezależnie  od

podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Podpis pracownika Przedszkola podpis FH BIS

odpowiedzialnego za kontrolę dostaw

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/

