
ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLNEJ 
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID – 19 
 I. Organizacja pobytu dzieci w przedszkolu – warunki sanitarne. 
 1. Do każdej grupy dzieci przypisani są Ci sami opiekunowie zgodnie z arkuszem organizacji pracy 

przedszkola. 
 2. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 
 3. Przedszkole wyposażone jest w termometry bezdotykowe. 
 4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność,              

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
 5. Jeśli dziecko manifestuje, 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. 

 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz w salach przedszkolnych wywieszone są plakaty       
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 7. Z sal przedszkolnych zostało usunięte wyposażenie, którego nie można skutecznie dezynfekować 
lub myć detergentem. 

8. Wyznacza się bibliotekę szkolną na pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku 
zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to zostało wyposażone w środki ochrony 
indywidualnej oraz płyn dezynfekujący. 

 9. Przed wejściem do przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 
zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do 
przedszkola. 

10. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu umieszcza się listę numerów telefonów do: organu 
prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb 
medycznych. 11. Nauczyciele ustalają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci. 

12. W miarę możliwości uniemożliwia się stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne 
godziny spożywania posiłków, przebywania na świeżym powietrzu). 

13. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
przedszkola wynoszący min. 1,5 m. 

14. Salę, w której organizuje się zajęcia wietrzy się co najmniej raz na godzinę. Za wietrzenie sali 
odpowiada pomoc nauczyciela lub nauczyciel. 

15. Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach.  
16. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety 

i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz obowiązkowo po przyjściu do przedszkola.  
17. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.  
18. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe należy je regularnie czyścić lub 

dezynfekować.  
19. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. Za dezynfekcję toalet odpowiada wyznaczony pracownik 

obsługi.  
20. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, 

klamki) i powierzchnie płaskie, włączniki – odpowiedzialni wyznaczeni pracownicy obsługi.  
21. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję zobowiązani są ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas 
niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.  

22. Utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników, blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków będą codziennie 
monitorowane.  

23. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób 
trzecich – spacer w kierunku lasu, pobyt na szkolnym boisku.  

24. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów 
lub zabawek.  



II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.  
1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.  
2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.  
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola.  
4. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 
tylko osoby zdrowe).  

5. Rodzice obowiązkowo dezynfekują dłonie przy wejściu do przedszkola.  
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców 
wynoszący min. 1,5 m.  

7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatni) , z zachowaniem 
odstępu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie 
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk).  

 
III. Spożywanie i przygotowywanie posiłków  
1. Każda grupa spożywa śniadania i obiady osobno w pomieszczeniu do tego wyznaczonym (jadalnia) 
2. Wyznaczona przez dyrektora osoba czyści w pomieszczeniu jadalni blaty stołów i poręczy krzeseł po 
każdym posiłku i po każdej grupie.  
3. Przy organizacji żywienia (stołówka, punkt wydawania posiłków) w przedszkolu wprowadza się 
zasady szczególnej ostrożności: 

 - w miarę możliwości zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy i stosowanie 
środków ochrony osobistej, 

 - systematyczna dezynfekcja powierzchni i sprzętów, 
 - utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  
4. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 60° lub wyparzać.  
 
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub dziecka  
1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  
      w warunkach domowych lub w izolacji.  
2. Pracownicy/obsługa przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, 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 infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie         
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ 
a także obowiązujących przepisów prawa.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do 
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

7. Dyrektor ustala liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części przedszkola, w których 
przebywała osoba zakażona i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 
https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 


