
                                                                        
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2  

    im. świętego Mikołaja w Sułkowicach 

 

PROCEDURA 
postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego COVID – 19 

w Przedszkolu Samorządowym nr 2  
im. św. Mikołaja w Sułkowicach 

 
 

Na podstawie wytycznych przeciw epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 
maja 2020r  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wytycznych 
Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 
U. z 2020 r., poz 374) 
 

I. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Sułkowicach                     

w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

 

II. Zakres obowiązywania 

Niniejsza Instrukcja obowiązuje wszystkie dzieci, rodziców/prawnych opiekunów oraz 

pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Sułkowicach,  przebywających 

na terenie Przedszkola w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. 

 

III. Wymagania ogólne 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom przedszkola oraz osób przebywających na 

terenie przedszkola (rodzice, podopieczni) ustala się następujące zasady zachowania oraz 

postępowania, a także ustala się podstawowe środki ochrony indywidualnej: 

1. Należy ograniczać wewnętrzne spotkania, narady na terenie Przedszkola oraz osób nie 

będących pracownikami przedszkola (rodzice, serwisanci, kurierzy itp.). 



2. Wejście do budynku przedszkola będzie zamknięte – możliwość wejścia będzie po 

wcześniejszej rozmowie z pracownikiem przedszkola za pomocą domofonu. 

3. Odbiór paczek/przesyłek pocztowych/kurierskich odbywać się może wyłącznie w holu przy 

głównym wejściu. 

4. Każdy pracownik, inne osoby przed przyjściem na teren przedszkola winien poddać się badaniu 

na obecność podwyższonej temperatury. 

5. Każdy pracownik wykonujący pracę w przedszkolu winien mieć zapewnione podstawowe 

środki ochronne w postaci: 

- rękawice ochronne (nitrylowe, lateksowe), 

- maseczki ochronne,  

- środki czystości oraz dezynfekujące. 

Środki ochronne oraz środki czystości o których mowa powyżej zapewni Intendent. 

6. Pracownik przedszkola realizujący obowiązki służbowe tylko w swoich wyznaczonych 

pomieszczeniach (stałe  pomieszczenia pracy jak: pomieszczenia biurowe, część kuchenna), 

może nie używać rękawic ochronnych przy zachowaniu zasad właściwej higieny rąk (mycie i 

dezynfekcja). 

7. Każdy pracownik poruszający się po wspólnych częściach obiektu, winien mieć założoną 

maseczkę ochronną, oraz zachowywać bezpieczną odległość od drugiej osoby w granicach ok. 

1,5 - 2,0 m. 

8. W każdym pomieszczeniu pracy (zespole pomieszczeń pracy) należy zapewnić środki 

dezynfekcji rąk. 

 

 

IV. Zasady postępowania 

1. Każda osoba (rodzic, opiekun oraz podopieczny) wchodząca na teren przedszkola zostanie 

poddana pomiarowi temperatury ciała urządzeniem pomiarowym bezdotykowym (termometr 

wykonujący pomiar na odległość). 

2. Pomiar temperatury dokonywany jest przez wyznaczonego pracownia, w okolicy przedniej 

części szyja-obojczyk. W tym celu każda osoba winna odsłonić wskazane miejsce w celu 

dokonania pomiaru.  

W przypadku gdy osoba ta (rodzic, opiekun wraz z  podopiecznym) odmawia poddania się 

badaniu temperatury, osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren przedszkola. 

3. W przypadku stwierdzenia u osoby wchodzącej na teren przedszkola (łącznie                                     z 

podopiecznym), podwyższonej temperatury powyżej 37,5oC, pracownik wykonujący pomiar 

dokonuje ponownego pomiaru temperatury. W przypadku ponownego stwierdzenia 

podwyższonej temperatury osoba ta nie zostanie wpuszczona do przedszkola. 

4. Pracownik dokonujący pomiar temperatury winien posiadać podstawowe środki ochronne jak: 

- maseczka ochronna, 

- rękawice ochronne (nitrylowe, lateksowe), 

- osłona twarzy (przyłbica). 

 



V. Organizacja opieki w placówce 

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność 
oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.                                                                       
Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku 
opieki ze względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania 
związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 
                                                                                                                                                                          

 jedna grupa dzieci przebywa w jednej sali 

 od dnia odwieszenia zajęć do odwołania placówka pełni funkcje opiekuńcze, dla dzieci        
Rodziców, którzy muszą powrócić do pracy 

 realizowanie podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie w formie zdalnej 
dla WSZYSTKICH dzieci 

 znając zagrożenie jakie niesie ze sobą koronawirus Rodzic przyprowadza dziecko do 
placówki na własną odpowiedzialność 

 w grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2 

 w sali, w której przebywa grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie zdezynfekować 

 wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę 

 dziecko nie będzie zabierać ze sobą  do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 
lub zabawek 

 nauczyciele będą starali się zachować między sobą 1,5 m odległości 

 rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans 
społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców 

 rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z odrębnymi procedurami  

 do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

 jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 
wolno przyprowadzać dziecka do placówki 

 przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności ( osłona na usta/nos, rękawiczki, dezynfekcja rak, tylko 
zdrowe osoby) 

 pracownicy będą mieli dostępne numery telefonów do szybkiego kontaktu z 
rodzicami/opiekunami dziecka 

 każdego dnia, przed wejściem do przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę 
bezdotykowym termometrem (po wcześniejszym podpisaniu na to zgody przez rodzica 
dziecka) 

 w przypadków symptomu choroby u dziecka, dziecko zostanie odizolowane od pozostałych 
dzieci w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie odbiorą dziecko  

 nie będą się odbywały wyjścia poza obręb przedszkola  

 każdego dnia zabawki, plac zabaw, stoły itd. będą dezynfekowane zalecanymi preparatami 
 
 

 



VI. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

 Przed wejściem do budynku umieszczony jest płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o 
obowiązku tej czynności przez osoby dorosłe jak i dziecko( jednorazowo), wchodzące do 
przedszkola. 

 Wchodząc na teren przedszkola dorośli obowiązkowo zakrywają usta i nos. 

 Wewnątrz budynku dzieci i nauczyciele nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa. 

 Nauczyciele regularnie myją ręce mydłem i pilnują by dzieci też to czyniły (przed jedzeniem 
i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety). 

 W przedszkolu do odwołania dzieci nie będą myły zębów. 

 Wyznaczony pracownik przedszkola będzie monitorować codzienne prace porządkowe ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

 Do dezynfekcji używane są preparaty rekomendowane dla placówek oświatowych. 

 Pracownicy zaopatrzeni są 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). 

 W placówce umieszczone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. 

 Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

 Zapewnia się wietrzenie pomieszczenia co godzinę. 

 Dzieci nie przynoszą  do placówki żadnych rzeczy z domu (zabawki, książki). 
 

VII. Higiena dzieci 

Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w 

przedszkolu, w tym w szczególności: 

 wyjaśniać dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone; 

 systematycznie przypominać  dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa 

i higieny; 

 przypominać dzieciom etapy mycia rąk,  zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz 

zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji; 

 zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z  zajęć  na powietrzu, 

z placu zabaw; 

    wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa; 

 wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania 

przedmiotów, zabawek, placów do ust; 

 zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą; 

 wszystkie podejmowane działania nauczyciele odnotowują w dzienniku zajęć. 

VIII. Gastronomia 

1. Dzieci korzystają z wody pitnej, z dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. 



2. Pracownicy kuchni stosują zalecane odległości i stosują środki ochrony osobistej, płyny 
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Zwracają uwagę na utrzymanie 
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

3. Spożywanie posiłków odbywa się na sali wychowawczo- dydaktycznej przy zastosowaniu 
szczególnych środków ostrożności: czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. 
Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze minimum 600 C albo są wyparzane. 

4. Personel kuchenny nie  kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

 

IX. Pobyt na powietrzu 

 Zakazuje się wyjść grup na zewnątrz poza teren przedszkola (np. na spacer do lasu). 

 Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie  na terenie przedszkola: plac 
zabaw, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.  

 Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 
dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

 

X. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany 
jest natychmiast powiadomić Dyrektora placówki. 

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 numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenia 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 przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty, itp.) 

5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 
ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 

6. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe. 
7. W placówce jest wydzielone miejsce, w którym będzie można odizolować osobę z 

podejrzeniem koronawirusa. 
8. W przypadku niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu i 

skontaktować ze stacją sanitarno- epidemiologiczną. Oddziałem zakaźnym a w razie 
pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na 112 lub 999 i poinformować, że mogą być 
zakażeni koronawirusem. 



9. Wszyscy pracownicy śledzą bieżące informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministra Zdrowia, które są dostępne na stronach gis.gov.pl lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

XI. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka  
1. Podczas pobytu dziecka  w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia  lub 

zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować 
dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna              
o stanie zdrowia dziecka i niezwłocznie poprosić, aby je odebrali. 

2. Dziecko z objawami chorobowymi należy  odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub                      
w wyznaczonym miejscu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, 
przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 
innych osób.  

3. Opiekę nad dzieckiem sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik przedszkola, który 
kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka.  

4. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna 
Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu 
zdrowia dziecka. 

5.  W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID- 19 lub jej podejrzenia 
rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania Dyrektora 
placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby                     
i podjęcia odpowiednich działań. 

6.  Należy skontaktować się z  Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Myślenicach              
o poradę lub konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur.   

7.  Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie                                w 
części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane                      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. 

8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, 
dyrektor ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do 
domu i skontaktowanie się z lekarzem. 

9. W przypadku, gdy  dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, 
należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Dyrektor w porozumieniu                              
z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu 
przedszkola w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

10. Obszar, w który poruszał się i przebywało  dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp. 

 

 

XII. Zasady dla rodziców 
 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzice będą 
przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka i jego otoczenia. 



2. Zaopatrzą swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 
podczas drogi do i z placówki.  

3. Będą przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, 
kaszlu, podwyższonej temperatury).  

4.  Nie będą posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 
lub w izolacji. Wówczas wszyscy są zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do 
zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

5. Wyjaśnią dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, 
pluszaków czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek,  itp.)   

6. Regularnie będą przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że 
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie. Przypomną dziecku by nie przytulało innych dzieci.  

7. Zwrócą uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  
8. Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola będą dokonywać pomiaru temperatury 

dziecka. 
9. Postarają się by dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun - unikając w ten sposób 

dużej rotacji osób postronnych. 
10. Przyjmą do informacji, iż  dziecko nie będzie uczęszczało na spacery poza teren przedszkola.  
11. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą obowiązkowo być w maseczkach, 

zasłaniających usta i noc i muszą dezynfekować swoje ręce przy wejściu do przedszkola. 
12. Rodzice przyprowadzający lub odprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są 

zachować w stosunku  do pracowników przedszkola i innych rodziców dystans społeczny 
wynoszący minimum 2 metry. 

13. Rodzice przyprowadzający do przedszkola dziecko lub odbierający dziecko z przedszkola nie 

mogą wchodzić do budynku.. Dzwonią domofonem po  czym pracownik mierzy 

temperaturę dziecka i jeżeli temperatura nie przekracza 37,5 stopni Celsjusza - odbiera je 

od rodzica. Pomaga przebrać się w szatni i odprowadza na salę. 

14. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz jakiegokolwiek złego 
samopoczucia dziecka (gorączka, ból zęba, ból ucha, biegunka, wysypka)  wyrażą zgodę na 
podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego 
przeznaczonej pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora).  W związku z tym 
zobowiążą się do podania swojego numeru telefonu do natychmiastowego kontaktu w celu 
poinformowania o stanie zdrowia dziecka przez wychowawcę i odbiorze dziecka do 1h od 
zgłoszenia. 

15. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. 
Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą 
często myć ręce wodą z mydłem). 

16. W razie nieobecności dziecka w przedszkolu zobowiązuje się zgłosić  powód jego 
nieobecności. 

17. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia. 


