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Procedura  bezpieczeństwa  
organizacji opieki  

Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu  
w czasie trwającej pandemii COVID-19                        

 
Podstawa prawna :   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. ( Dz.U. 2003 Nr 6, 
poz. 69 ze zm.), art. 8a, pkt 2 ustawy z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  - Wytyczne 
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. 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 at. 8A ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).  
                                                                                         

 § 1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie 
pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola nr 16  
w Oświęcimiu, ul. Pilata 1, oraz rodziców i dzieci uczęszczających do tej placówki.   
  
2. Celem procedur jest:  
a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 ; 
b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad 
dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.  
 
3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 
ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie 
dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 
1. 
 

§ 2 

Organizacja opieki w przedszkolu  
 
1. Przedszkole w czasie trwania epidemii COVID-19 pełni funkcję opiekuńczą w „reżimie 
sanitarnym”. 
 

2. Jedna grupa dzieci  przebywa w wyznaczonej i stałej sali . 
 

3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 
mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna . 
       
4. W jednej grupie może przebywać max 10 dzieci. 
W związku z powyższym placówka jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę 40 
dzieciom. 
 
5. Obecność dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi 
przedszkola dwa dni wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo). 
 
6. W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany 
dzień niż 10, wychowawca poinformuje rodzica. 
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7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych 
przedmiotów lub zabawek. 
 
8.  Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie i pracownik obsługi wyznaczeni 
przez dyrektora . Pozostali nauczyciele pracują zdalnie z domu a  pracownicy obsługi 
przebywają na postojowym lub wykonują zadania wyznaczone przez dyrektora. 
 
9. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 
 
10. W sali, której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie uprać lub zdezynfekować. (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 
wykorzystywane są przybory sportowe, (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je 
dokładnie czyścić i dezynfekować.  
 

11.  Pracownik obsługi zobowiązany jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. 
 
12. Organizacja pracy w przedszkolu uniemożliwia spotkanie się ze sobą poszczególnych 
grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy 
na dworze) – załącznik nr 3. 
 

13. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas 
pobytu w przedszkolu / Załącznik nr 2/. 
            
14. Rodzice odbierający i przyprowadzający dziecko z przedszkola nie wchodzą na teren 
szatni ( tylko wejście główne). 
       
15. Osoba wyznaczona przez dyrektora do odbierania dzieci od rodziców zobowiązana 
jest zmierzyć temperaturę dziecku  . 
 

16. Osoba dokonująca pomiaru temperatury dzieciom zobligowana jest także do 
pomiaru temperatury pracownikom przedszkola. 
       
17. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 
chorobowych .  
       
18. Dzieci  są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, zabezpieczone 
maseczkami. 
       
19. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
 
20. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust, nosa, rękawiczki 
jednorazowe, dezynfekcja rąk ). 
        
21. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka      
/ załącznik nr 4 / - podanie aktualnego numeru telefonu. 
       
22. W razie niepokojących  objawów  choroby dziecka, należy odizolować je do 



3 

 

wyznaczonej w przedszkolu ‘’ Izolatki”  i niezwłocznie powiadomić rodziców/ 
opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 
       
23. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 
przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowość grup.  
       
24. Sprzęt na palcu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem 
detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go 
przed używaniem. 
 

25. Nie  organizuje się  żadnych wyjść poza teren przedszkola (np. spacer do parku). 
 

 § 3.  
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola 

1. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z 
dzieckiem mającym pozostać w przedszkolu   /osoby zdrowe zabezpieczone 
maseczkami /. 
 
2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z przedszkola dziecko odkaża ręce 
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji  ( umieszczonej w widocznych miejscach w 
placówce). 
 
3. Pracownik dyżurujący przy wejściu do przedszkola dokonuje pomiaru temperatury 
wchodzącemu dziecku . Jej odczyt zapisuje na liście wejść/ wyjść (załącznik nr 5). 
 
4. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia 
dziecka do przedszkola i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje 
lekarskie. 
 
5. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi przedszkola, ale nie wchodzi do środka. 
Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do 
pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 metry. 
 
6. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:00. Po jej upływie wietrzone są 
pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze. 
 

 Odbieranie dzieci z przedszkola 

 
1. Rodzic sygnalizuje dzwonkiem przy drzwiach wejściowych odbiór dziecka. 
 
2. Nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej woźnej. 
 
3. Woźna nauczyciela pomaga dziecku się przebrać. 
 
4. Przy wyjściu pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecka, zapisuje wynik na 
liście wejść/wyjść. 

      § 4 

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
       
1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego 
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do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osobo 
dorosłe, wchodzące do przedszkola. 
       
2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby 
rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki 
ochronne oraz zakrywali usta i nos. 
       
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 
szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety.  
 
4. Personel obsługi odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet , sal 
oddziału w tym dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci 
oraz za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 
w tym blatów stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach/ wg ustalonego 
harmonogramu/. 
       
5. Wprowadza się monitoring codziennych pracy porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych- poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w 
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników – Załącznik 
nr 6 .  
       
6. Pracownicy obsługi zobowiązani są ścisłego przestrzegania zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu na środkach do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących 
do dezynfekcji. 
       
7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni 
być zaopatrzeni w indywidualne  środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, 
maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. 
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka- adekwatne do aktualnej sytuacji). 
       
8. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych plakatów z 
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk- 
instrukcje  
/ załącznik nr 7/. 
 
9.  Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 
 
 

      § 5 

      Gastronomia 
       
1.  Zapewnić korzystanie  przez dzieci z wody pitnej pod nadzorem opiekuna. 
       
2. Przy organizacji żywienia  w przedszkolu, obok warunków higienicznych 
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 
zbiorowego., dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące 
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zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość 
stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe- środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące, 
do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie 
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów , sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.   
       
3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne. Wielorazowe naczynia i sztućce należy 
zmyć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  
 
4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 
się dziećmi.  

 

§  6 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  
 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. 
 
2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 
 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 
 
3. Wyznacza się  i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie – sala grupy II / izolatka /. 
       
4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora 
przedszkola – załącznik nr 8 . 
 

5. Dyrektor wyznacza odpowiednia osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem z izolatce, 
informuje rodziców bądź opiekunów. 
 

6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu 
rodziców . 
 

§  7 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 
zachorowania na COVID-19. 
 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni 
przychodzić do pracy, powinni 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. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola. 
        
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 
odsunąć go od pracy. I  wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci . 
        
3. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- 
epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji  poleceń. 
        
4. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy podać gruntownemu 
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sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
        
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego  inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
        
6. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 
numerów telefonów, a tym stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych 
odpowiada dyrektor (przygotowanie). 
        
7.  Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor 
wraz z obsługą . 
 
8. Wdraża się zalecenie  stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl i 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
       

§  8 
 

                                                                   Postanowienia końcowe 
 

1. Procedura  organizacji opieki w Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu w czasie 
trwającej pandemii COVID-19  wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

2. Procedury obowiązują do odwołania .                                                             
 
 
 
 
 
Oświęcim, dnia 08.05.2020 r. 


