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PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE STANU EPIDEMII 
ZWIĄZANEGO Z ZAGROŻENIEM COVID- 19  
W PRZEDSZKOLU NR 149 W WARSZAWIE 

W związku ze wznowieniem działalności Przedszkola Nr 149 w oparciu o: 

1. wprowadzony przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. 

U. 2020 poz. 491) stan epidemii na terytorium całego kraju związany ze wszystkimi 

obowiązującymi restrykcjami, 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 

2020r. 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.5pkt2 ustawy z dnia  14 marca 1985r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej {Dz.U.z2019r.poz.59,orazz2020r.poz.322,374i567)- ostatnia 

zmiana 25.08.2020. 

W Przedszkolu nr 149 wprowadza następujące Procedury: 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

1. Przedszkole 149 jest dostępne dla dzieci w godzinach 7.00- 17.30. 

2. Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.30.  

3. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe. Jeżeli w 

najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. 

4. Rodzice wchodzą do placówki/do szatani ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 

dziecko). W szatni może przebywać jednocześnie dziesięcioro dzieci, każde z jednym 

rodzicem. 

5. Rodzice przybywają w placówce tylko i wyłącznie, w miejscach wyznaczonych przez 

dyrekcję/pracowników: korytarz wejściowy, szatnia dziecięca. 

6. Rodzice minimalizują kontakt z personelem ograniczając go do przekazania sobie 

dziecka. 

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zachowują 

pomiędzy sobą i personelem dystans wynoszący min. 1,5 metry. 

8. Wchodząc do placówki rodzice/ opiekunowie bezwzględnie dezynfekują ręce 

udostępnionym przez placówkę przy wejściu, w widocznym, oznakowanym, 

niedostępnym dla dzieci miejscu środkiem do dezynfekcji. Mają również 
obowiązek zasłaniania nosa i ust. 
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9. Rodzice przed przyprowadzeniem do placówki dziecka, mierzą w domu temperaturę. 

Temperatura mierzona jest również przy przekazywaniu dziecka pod opiekę placówki 

przez personel  na co rodzic wyraża zgodę w złożonym oświadczeniu. Jeśli rodzic nie 

wyrazi zgody na pomiar temperatur, dziecko nie może zostać przyjęte do placówki 

10. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów 

chorobowych. Rodzic jest poinformowany, że pracownicy placówki są uprawnieni do 

niewpuszczenia dziecka wykazującego objawy chorobowe na teren placówki, dziecko 

z temperaturą powyżej 37.5 stopni, kaszlem, katarem, biegunką, wymiotami, wysypką 

nie zostanie przyjęte. 

11. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych przedmiotów np.: zabawek, koców, 

poduszek itp. oraz posiłków przygotowanych przez rodziców w domu. 

12. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (np. 

rodzeństwo). 

Procedura organizacji opieki w placówce 

1. Po przyjściu dziecka do placówki zostaje przez personel zmierzona dziecku 

temperatura. Dzieci z temperaturą lub innymi symptomami chorobowymi nie zostają 

przyjęte. 

2. Dzieci są przydzielone do sal- 6 grup przedszkolnych w każdej do 25 dzieci i dwóch 

opiekunów. 

3. Dzieci w miarę możliwości przebywają z tymi samymi opiekunami. 

4. Z sali zabaw są usunięte pluszowe zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty sprawiające 

trudności w codziennej dezynfekcji. 

13. Dzieci do placówki nie przynoszą żadnych zabawek, koców, poduszek itp. Z 

wyjątkiem rzeczy potrzebnych do leżakowania (oddawane do prania raz w tygodniu), 

niepotrzebnych przedmiotów oraz posiłków przygotowanych przez rodziców w domu. 

5. Sale zabaw są wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

6. Dzieci myją z dużą częstotliwością ręce wodą z mydłem. 

7. Osoby pracujące z dziećmi zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m. 

8. Personel jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji rąk w 

salach, rękawiczki do zabiegów higienicznych oraz przyłbicę do kontaktu z 

rodzicem/opiekunem. 

9. Nie organizuje się wyjść poza teren w przedszkola. 

10. Sprzęt terenowy podlega dezynfekcji po każdorazowym pobycie dzieci na placu 

zabaw. 

11. Placówka jest wyposażona w stosowne środki do utrzymania czystości i dezynfekcji. 

Prace porządkowe są odnotowane w rejestrach ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, 

pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te są wykonywane tak aby 

dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. 

12. Ciągi komunikacyjne zostają poddane dezynfekcji co najmniej dwa razy dziennie. 
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13. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych zostają powieszone instrukcje 

prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz 

prawidłowego zdejmowania rękawiczek. 

14. Dezynfekcja toalet jest prowadzona na bieżąco. 

Procedura podawania posiłków 

1. Przy organizacji żywienia(stołówka, kuchnia)stosuje się instrukcję określającą 

warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego. Dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: 

2. W miarę możliwości należy zachować 1,5 m odległość stanowisk pracy, a jeśli to 

niemożliwe należy używać środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, 

przyłbice). 

3. Na terenie zmywalni przebywa tylko jedna osoba, wyznaczona do zmywania. 

4. Wszelkie czynności związane z wydawaniem posiłków wykonywane są w maseczce 

ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych. 

5. Dzieci spożywają posiłki w salach w celu zminimalizowania kontaktu z pozostałymi 

podopiecznymi. 

6. Wielorazowe naczynia oraz sztućce są myte w zmywarko- wyparzarce z dodatkiem 

detergentu w temperaturze min. 60 stopni  

7. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie 

przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu. 

8. Dostawy towarów odbiera się bez kontaktu z dostawcą. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 
lub personelu placówki w tym zachorowania na COVID-19 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub 

rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni 

nie przychodzić do placówki oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

2. W placówce zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u 

którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w 

środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z 

podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów 

prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej 

odebrać dziecko z przedszkola. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym 

fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji. 

3. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika placówki należy odizolować 

teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze 

czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 



 

 

4 

 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

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

sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

Powyższa procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020. 

Dyrektor Przedszkola nr 149 


