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Cel: 

 

 

Pomieszczenia sali 

• Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 

• Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

◦ W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci ,w uzasadnionych przypadkach za zgodą  

organu prowadzącego dyrektor przedszkola może zwiększyć liczbę dzieci- nie więcej niż o 2 -je 

dzieci. 

• Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabaw i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. 

• W sali, w której przebywa grupa dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęt, 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 za 

pomocą detergentów lub zdezynfekować przy użyciu substancji do tego przeznaczonej. 

• Do przedszkola nie wolno przynosić plecaków, ani innych zbędnych przedmiotów. 

• Z przedszkola nie wolno wynosić żadnych zbędnych przedmiotów np. gotowych prac 

plastycznych. 

• Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy i w razie potrzeby w 

czasie zajęć. 

• Zabrania się wietrzenia pomieszczenia w sposób powodujący przeciągi. 

• Zajęcia należy prowadzić w taki sposób, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny 

zabawy na dworze). 

 

Obowiązki inne 

• Pracodawca wyposaża pracowników w środki do dezynfekcji, proszki do prania, detergenty. 

• Każda substancja niebezpieczna musi posiadać oznakowanie. Do każdej substancji 

niebezpiecznej osoba zamawiająca ma obowiązek sprowadzenia karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji w przypadku braku karty 

charakterystyki. 

 

Wejście główne 

• W wiatrołapie umieszcza się  dezynfektor oraz  informację o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk. 

• Obowiązkiem osoby wpuszczającej do wnętrza budynku jest dopilnowanie, aby osoba 

wchodząca zdezynfekowała ręce, założyła maseczkę zakrywającą nos i usta oraz  rękawiczki 

ochronne. 

• Obowiązkiem osoby nadzorującej pracę dezynfekatora jest uzupełnianie płynu w ciągu dnia. 

 

 

Nauczyciel 

• Obowiązkiem nauczyciela jest przybycie do pracy w maseczce założonej na usta i nos. 

• Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce. 

• Każde wejście i wyjście z budynku zobowiązuje nauczyciela do umycia dłoni min. 30 sek 

lub dokonanie dezynfekcji rąk. 
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Personel sprzątający 

• Osoba sprzątająca ma obowiązek wypełnić formularz sprzątania załącznik numer 2. 

• Zabrania się używania szmat, mopów bez ich zdezynfekowania lub poddania temperaturze 

minimum 60 oC. 

• Zabrania się dotykania przedmiotów bez rękawiczek jednorazowych. 

• Powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji należy spryskać preparatem, a następnie 

odczekać minimum 30 sekund oraz przetrzeć czystą szmatką. 

• Powierzchnie płaskie jak stoły należy wycierać również pod blatem. 

 

Pracownicy opiekujący się dziećmi 

• Dyrektor przedszkola zaopatrza w środki ochrony indywidualnej takie jak: 

- rękawiczki, 

- maseczki bądź  przyłbice, 

- fartuchy z długim rękawem, 

Środki te mają do dyspozycji pracownicy , bez potwierdzenia wydania w przypadku konieczności 

przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka: 

– umycia dziecka, 

– usunięcia zanieczyszczonych przedmiotów materiałem biologicznym. 

Środki zanieczyszczone należy umieścić od razu po użyciu w worku jednorazowym i szczelnie 

zamknąć. 

 

 

 Zasady przyjmowania przedszkolaków 

 

• Rodzic/opiekun  po przyprowadzeniu dziecka informuje opiekuna o przybyciu za 

pośrednictwem  domofonu. 

• Opiekun  przed odebraniem dziecka pyta rodzica/opiekuna o zgodę na przeprowadzenie 

badania temperatury. W przypadku braku zgody dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola o 

czym opiekun winien poinformować rodzica/opiekuna. 

• Opiekun odbiera dziecko i sprawdza jego temperaturę. 

• Jeżeli temperatura jest poniżej 37 oC dziecko wpuszczane jest do wnętrza budynku. 

• Aby zapewnić szybką komunikację z rodzicami należy przed odebraniem dziecka dokonać 

zapisu numeru telefonu kontaktowego pod, którym rodzic będzie dostępny. 

• Rodzic/opiekun  może odejść. 

• W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, temperatura mierzona jest 2 x w 

odstępie ok 3 minut. 

• W przypadku braku spadku temperatury dziecko nie może wejść do budynku, a 

obowiązkiem rodzica/opiekuna jest zabranie dziecka. 

• Po wejściu do budynku opiekun pomaga dziecku w przebraniu się, a następnie zaprowadza 

dziecko bezpośrednio do miejsca mycia rąk.   

• Dziecko  myje ręce minimum 30 sekund. 

• W przedszkolu stosowane są ręczniki papierowe jednokrotnego użytku. 

• Opiekun podczas przyjmowania dziecka powinien zachować dystans społeczny minimum 

1,5 metra. 

• Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się bezpośrednio z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi. Dozwolony jest tylko kontakt telefoniczny. 

• W przypadku konieczności wejścia do budynku przedszkola rodzica/opiekuna należy 
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zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2m. 

• Do przedszkola może wejść wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

• Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane tylko przez osoby zdrowe. 

• Przed odebraniem dziecka nauczyciel ma obowiązek dopytać osobę przyprowadzającą 

dziecko czy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

• W przypadku potwierdzenia przebywania osoby na kwarantannie nauczyciel nie może 

przyjąć dziecka do przedszkola co odnotowuje w formularzu numer 1. 

• Nauczyciel przyjmujący dziecko ma obowiązek mieć założone maseczkę/przyłbicę założoną 

na usta i nos, rękawiczki jednorazowe, po wejściu dokonać dezynfekcji rąk. 

• Na teren przedszkola ma prawo wejść osoba, która posiada założoną maseczkę na usta, nos, 

rękawiczki jednorazowe i dokonała dezynfekcji rąk przy wejściu głównym. 

• Zabrania się organizowania zajęć poza terenem przedszkola. 

• Sprzęt na placu zabaw, boisku przed ich użyciem jest dezynfekowany lub czyszczony. 

• Zabrania się łączenia grup na placu zabaw. 

 

 

Pracownicy 

• Pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej. 

• Pracodawca dokonuje wyposażenia pracowników zgodnie  z obowiązującym regulaminem 

pracy. 

• Pracownicy po otrzymaniu środków ochrony indywidualnej są zobowiązani potwierdzić ich 

otrzymanie w karcie ewidencji wyposażenia stanowiący załącznik do regulaminu pracy. 

• Potwierdzenie odbioru środków ochrony indywidualnej szybko zużywających się 

potwierdzane jest tylko raz. W przypadku ich zużycia należy poinformować pracodawcę o ich 

zapotrzebowaniu. 
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Formularz numer 1 

Numer przedszkolaka  z dziennika zajęć wraz z inicjałami: 

 

Data przejęcia Temperatura 

zmierzona 1 

Temperatura 

zmierzona 2 

Temperatura 

zmierzona 3 

Przyjęto 

dziecko bez 

objawów 

Odmówiono 

przyjęcia 

      

Czy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych ? 

TAK NIE 

Czy ktoś z osób miał kontakt z osobą podejrzana o zakażenie? TAK NIE 

Telefon kontaktowy   

Wystąpiły objawy 

Zawiadomiono rodziców 
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Formularz numer 2 

 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH 

Osoba sprzątająca 

 

Imię i nazwisko: 

 

1. ….............................................................................. 

 

2. ….............................................................................. 

 

 

Korytarz - codziennie Sala zajęć 

 Czystość ciągów komunikacyjnych Biurka  

 Kurze na przedmiotach wyposażenia 

np. gaśnice, półki itp 

Parapety  

 Poręcze Ściany  

 Klamki Podłogi  

 Powierzchnie płaskie 

- parapety 

- stoły 

- stołki, 

- półki. 

Powierzchnie płaskie 

- parapety 

- stoły 

- stołki, 

- półki. 

 

 Wyłączniki Klawiatura  

  Wyłączniki  

 

Toalety   

 Sedes   

 Muszla   

 Bidet   

 Umywalka   

 Drzwi wejściowe do pomieszczenia   

 Drzwi wejściowe do toalety   

 Lustro   

    

 


