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Procedury bezpiecznej organizacji opieki w Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie w związku z 

wystąpieniem pandemii covid-19 

 

I. Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( ze zm. 23 

zmiany), 

 Wytyczne  Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/wp- 

content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w- 

przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz- 

instytucji-opieki-nad-dzie%C4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf) 

 Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS - ulotka 

informacyjna (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli)  

 

Do dnia 1 września 2021r. z sal lekcyjnych zostały usunięte lub zabezpieczone w inny sposób 

uniemożliwiający do nich dostęp: przedmioty i sprzęty, których nie da się umyć, uprać lub 

zdezynfekować. Zadanie to powierzono oraz zleca się do monitorowania bieżącego personelowi 

obsługi sprzątającej przy współudziale nauczyciela, któremu powierzono opiek nad salą. Miejsce 

przechowywania przedmiotów ustali dyrektor. 

 

 

 

 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3.pdf
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3.pdf
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3.pdf
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3.pdf
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
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II. Cel procedury 

 

- ustalenie zasad funkcjonowania przedszkola w związku z nałożeniem na placówki 

obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego. 

-ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz postępowania w 

przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażone na niebezpieczeństwo 

zarażenia się od dziecka chorego lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko 

-ustalenie sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia personelu przedszkola 

 

III.   Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 procedura pracy dla pracowników, 

 procedura organizacji opieki w placówce, 

 procedura dotyczących żywności i żywienia dzieci, 

 procedura dezynfekcji, 

 procedura przyprowadzania odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego 

 procedura postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia covid-19 

 

IV. Zakres procedury 

 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 

V. Praca personelu 

 

1. Przed wejściem na salę, rozpoczęciem pracy w kuchni czy też na innym stanowisku 

pracy, pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce. 

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

opiekującym się dziećmi. 

3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także 

fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzania 

zabiegów higienicznych u dziecka). 
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4. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania 1,5m odległości między sobą. 

5. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych 

pracownicy są zobowiązani do osłony ust i nosa maseczką. 

 

VI. Organizacja opieki w placówce 

 

1. W miarę możliwości jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie w tym nauczyciele, pomoc nauczyciela 

i woźna. 

3. W grupie przedszkolnej może przebywać do 25 dzieci (1 dziecko na min.1,5m). 

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być 

mniejsza niż 1,5m kwadratowe na każde jedno dziecko. 

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

można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

Wykorzystywany sprzęt sportowy ( piłki, skakanki, obręcze) jest dokładnie myty, 

czyszczony lub dezynfekowany. 

5. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

6. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

7. Rodzice w miarę możliwości przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 

pracy oddziału. 

8. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie  przy 

zachowaniu odpowiedniej odległości między grupami. 

9. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania 

z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów. 

10. Zakazuje się mycia zębów przez dzieci na terenie placówki do odwołania. 

11. Podczas pobytu w łazience należy stosować zasadę przebywania dzieci z 

zachowaniem odpowiedniej odległości. 

12. W placówce zostaje wyznaczone miejsce do izolacji osób z objawami chorobowymi, 

wyposażone w odpowiednie środki ochrony osobistej. 

13. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest regularnie z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany, jeśli nie będzie takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed 

używaniem. 
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14. Podczas pobytu w ogrodzie razem z dziećmi jest nauczyciel i pomoc nauczyciela (w 

grupie 3 latków). Woźna w tym czasie wykonuje zadania porządkowe i dezynfekujące 

w sali. 

15. Podczas niezbędnych prac higienicznych wobec dziecka (w razie konieczności) 

pracownik ma obowiązek założenia maseczki, rękawiczek i fartucha. 

16. Rodzic/opiekun wyraża jednorazowo zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas 

pobytu dziecka w przedszkolu w razie zaobserwowania niepokojących symptomów. 

17. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia szybkiego sposobu komunikowania się z 

rodzicami/opiekunami dziecka. 

18. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum z 

zachowaniem środków ostrożności (rękawiczki, zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja 

rąk, tylko osoby zdrowe). Osoby z zewnątrz wchodzą na teren przedszkola wyłącznie 

za zgodą dyrektora. 

19. Dyrektor zapewnia wszystkim pracownikom środki ochrony osobistej, w tym 

maseczki wielorazowe, rękawiczki jednorazowe oraz fartuchy do stosowania w miarę 

potrzeby podczas czynności higienicznych wobec dziecka. 

20. Podczas kontaktu z rodzicem pracownik bezwzględnie stosuje środki ochrony 

osobistej. 

21. Każdy pracownik wchodzący do przedszkola ma obowiązek dezynfekcji rąk. 

22. Przed wznowieniem zajęć w przedszkolu dyrektor przypomina wszystkim 

pracownikom zasady: 

-prawidłowego mycia rąk 

-prawidłowej dezynfekcji rąk 

-prawidłowego zdejmowania maseczki 

 

VII. Gastronomia 

 
1. Przygotowane posiłki, kucharki zostawiają dla każdej grupy w wyznaczonym miejscu 

na wózku gastronomicznym. 

2. Przygotowane posiłki odbiera woźna z zachowaniem odstępu 1,5 m od kolejnej osoby. 

3. Podczas mycia naczyń w myjni należy zachować 1,5m odstępu. 

4. Droga pomiędzy kuchnią a łącznikiem kuchennym dezynfekowana jest przez personel 

kuchenny. 

5. Blaty kuchenne, pomieszczenia kuchenne, myjnia, łącznik kuchenny- muszą być 

dezynfekowane każdego dnia przed zakończeniem pracy. 

6. Stoliki oraz krzesełka przed każdym spożyciem posiłku muszą być umyte i 

zdezynfekowane. 
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7. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy oraz w trakcie pracy musi regularnie 

myć i dezynfekować ręce. 

8. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko 

intendentka. 

9.  Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór 

dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki. 

10. Intendentka, odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada 

rękawiczki oraz maseczkę ochronną.  

 

VIII. Dezynfekcja 

 

1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z 

informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do 

przedszkola. Dzieci nie dezynfekują rąk. 

2. Pracownik przedszkola, wyznaczony do odbioru od rodzica i przyprowadzenia z sali 

dziecka, odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie 

dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos. 

3. Rodzice/ opiekunowie wyposażeni są w maseczkę (we własnym zakresie) 

zakrywającą nos i usta. 

4. Dzieci myją ręce po wejściu na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu 

zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu oraz w innych sytuacjach, które tej czynności 

wymagają. 

5. Pracownicy obsługi odpowiedzialni są za codzienne prace porządkowe ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

toalet i sali oddziału a także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich w tym blatów, stolików, poręczy, krzeseł, włączników 

w salach. 

6. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

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

salach, włączników. Kartę wypełniają pracownicy obsługi. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
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przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

9. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w 

Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie 

 

Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki 

 sprawdzenie stanu zdrowia dziecka. 

 

Zakres procedury 

 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 

Przyprowadzanie dziecka do placówki 

 

1. Rodzic przyprowadza dziecko w miarę możliwości w określonych godzinach pracy 

oddziału. 

2.Do przedszkola może przychodzić tylko zdrowe dziecko, tj. bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek kwarantanny lub 

izolacji domowej. 

3.Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania 1,5 metrowych odległości od innych osób 

w tym pracownika przedszkola. Rodzic na teren przedszkola wchodzi w maseczce, 

dezynfekuje ręce. 

4.Do dużej szatni w wchodzi jednorazowo 5 rodziców, do małych szatni po 1 rodzicu. Po 

przebraniu, rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola, który prowadzi dziecko 

do odpowiedniej sali. 
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Odbieranie dziecka z placówki 

 

1.Rodzic odbiera dziecko w miarę możliwości w godzinach pracy oddziału. 

2.Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując 1.5 metra 

odstępu od innych osób. 

3.Pracownik placówki odbiera dziecko z sali i zaprowadza do szatni, następnie 

przekazuje rodzicowi. 

4.Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, 

komunikator lub ustaloną formę komunikacji. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor GP w Nieporęcie 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy przedszkola. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z 

niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor GP w Nieporęcie. 

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID- 19 przez osoby 

przebywające/pracujące w placówce w Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie. 

 

I.  Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

1. zasad postępowania z dzieckiem przejawiającym niepokojące objawy chorobowe 

COVID-19, 

2. objawów choroby COVID-19. 

 

II. Zakres procedury 

 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki 
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III. Objawy choroby COVID- 19 

 

 podwyższona temperatura

 suchy, uporczywy kaszel

 zmęczenie

 przekrwienie błony śluzowej nosa, katar

 ból gardła i ucha

 biegunka i wymioty 

 wysypka niewiadomego pochodzenia 

 

IV. Postanowienia ogólne 

 

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pi lub https://www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

1. Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. 

2. Dzieci przejawiające symptomy chorobowe zostają natychmiast odizolowane od grupy. 

3. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Nieporęcie ściśle współpracuje z Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

4. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z 

podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko 

epidemii , dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem 

sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia 

dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

 

V. Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u pracownika/osoby przebywającej na 

terenie placówki 

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik 

zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrektora placówki. 

http://www.gov.pl/web/koronawirus
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2. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik nie powinien 

przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych 

grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- 

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami 

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

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

 

VI. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby 

zakaźnej COVID-19 

 

1. Zgodnie ze Statutem Gminnego Przedszkola w Nieporęcie do przedszkola uczęszczają 

dzieci zdrowe. Rodzice dzieci są zobowiązani do przestrzegania statutu.  

2. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby niezwłocznie 

informują Dyrektora i rodziców dziecka. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od 

reszty dzieci. 

3. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu, wyposażonym w środki ochrony 

osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). 

4. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, 

aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej. 

5. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka i nie odebraniu dziecka przez 

rodzica, wdrażamy postępowanie w przypadku zagrożenia życia: 

-Wzywamy karetkę, przekazujemy kartę informacyjną o dziecku. 

-Ratownik podpisuje przekazanie dziecka, oraz dopisuje na kopii informację o szpitalu, do 

którego zostanie przewiezione dziecko. 
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-Dalsze działania podejmuje Dyrektor w porozumieniu z sanepidem, organem 

prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników 

przedszkola. 

6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia oraz podejrzenia u dziecka choroby COVID-19 w 

warunkach domowych, rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do 

poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania 

rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań. 

7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Nieporęcie. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy przedszkola i rodzice wychowanków. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z 

niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Gminnego Przedszkola w Nieporęcie. 

4. Pracowników przedszkola i rodziców zobowiązuje się do bieżącego śledzenia strony 

internetowej przedszkola (www.gpn.nieporet.pl), na której ukazywać się będą 

ewentualne aktualizacje i informacje na stronie głównej lub w zakładce  

 Koronawirus zarządzenia 

5. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

Niniejsze procedury obowiązują od dnia 01.09.2021r. do odwołania. 

        Dyrektor przedszkola: Agnieszka Pisarek 

 

 

 

http://www.gpn.nieporet.pl/
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TELEFONY DO KONTAKTU 

W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA COVID19 

 
 

Organ prowadzący 
 

(22)767 04 45 

 

 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Legionowie 
 

(22) 774 15 76 lub 609 729 134 

 

 
 

Służby medyczne 

 

999 lub 112
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