
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura zachowania 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Czeremsze z dnia 09.09.2022 r. 
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 
chorób wirusowych w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM PRZEDSZKOLU W CZEREMSZE 
obowiązują specjalne Procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego z uwzględnieniem 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i 
Nauki. 
 

I. Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola 

 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM PRZEDSZKOLU W CZEREMSZE, zwanego dalej przedszkolem lub 

placówką, odpowiada Dyrektor ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA  

W CZEREMSZE, zwany dalej Dyrektorem. 

2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. 

3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej.  

4. Do budynku przedszkola mogą wchodzić  opiekunowie odprowadzający dzieci, zachowując 

zasadę jeden opiekun z dzieckiem/ dziećmi. 

5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. 

6. Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej 

kolejności myły ręce wodą z mydłem. 

7. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności 

zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

8. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób trzecich  (tylko osoby bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania zasad obowiązujących w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze, w szczególności zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

9. Rodzice/ opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o 

regularne czyszczenie/ pranie/ ew. dezynfekcję zabawki. 

10. Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie, gdy dzieci nie 

przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w trakcie zajęć. 

11. Zaleca się, aby personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 

ograniczyli kontakt z dziećmi oraz nauczycielami. 

12. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami dziecka, dlatego 
rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i 
adresu poczty elektronicznej. 

13. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili z 
przedszkola umożliwiając dyrektorowi, wychowawcom  i pracownikom przedszkola szybką 
ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla przedszkola.                           

14. Przedszkole posiada termometr bezdotykowy do bezdotykowego pomiaru temperatury. 

15. Na pomiary temperatury ciała dziecka rodzice wyrażają pisemną zgodę w oświadczeniu. 
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16. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy, mogące wskazywać na infekcję 

choroby zakaźnej, powinien odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym 

miejscu, niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka. 

17. W miarę możliwości, zwraca się uwagę na stosowanie przez dzieci ogólnych zasad higieny, w 

tym m.in.: częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola należy bezzwłocznie umyć ręce), 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa oraz ust, niedzielenie 

się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka 

koledze, nie liż zabawki). 

18. Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu 

na świeżym powietrzu. 

19. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, znajdującym się na terenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu). Rekomenduje 

się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu zróżnicowanej 

diety, unikanie wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw). 

20. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane. Klucz 

znajduje się w sekretariacie szkoły i u pracownika obsługi przedszkola. Interesanci wchodzą 

głównym wejściem do budynku zespołu. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

 

1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie 

po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety. 

2. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a jeżeli są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (tam, 

gdzie jest taka potrzeba, również w innych wersjach językowych). 

3. Dyrektor monitoruje wyrywkowo codzienne prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 

4. Jeżeli w placówce przeprowadza się dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta, znajdujących się na opakowaniu środka 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. 

5. Przedszkole dysponuje indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego użycia 

przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u 

dziecka, adekwatnie do sytuacji). 

6. Zapewnia się regularną dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie 

pojemników na odpady. 
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III. Gastronomia: 

 

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) zapewnia się warunki higieniczne, wymagane 

przepisami prawa. 

2. Korzystanie z posiłku jest bezpieczne, w miejscu do tego przeznaczonym. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka: 

1. Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych, 
sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 

2. Do placówki mogą przychodzić dzieci bez objawów choroby infekcyjnej. Dotyczy to także ich 
opiekunów. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 
zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka 
konieczność, to wzywa pomoc medyczną. 

4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy 
niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/ opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku 
postępowania. 

5. Przedszkole posiada wyznaczone i przygotowane (wyposażone w środki ochrony 
indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielony 
obszar, w którym będzie można czasowo odizolować osobę, w przypadku wystąpienia 
objawów chorobowych. 

6. Ustala się miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 
infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadza się dodatkowe sprzątanie zgodnie z 
procedurami,  a także umycie/ zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.). 

 

V. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola 

1. Na teren budynku przedszkola wchodzą tylko dzieci przedszkolne z zachowaniem zasady 

jeden opiekun z dzieckiem/ dziećmi. 

2. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej). Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz higieny rąk. 

3. Dzieci są przyjmowane w godzinach 7.00-8.00.  

4. Niestandardowe godziny przyjęć i odbioru dziecka (tj. inne niż w deklaracji) należy zgłosić 

uprzednio telefonicznie w sekretariacie (nr tel. 856850014). 

5. Odbiór dziecka odbywa się w zadeklarowanych przez rodziców godzinach tj. godz. 12.45 - 

13.15 oraz w godzinach 14.30-16.00.  
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6. Rodzice nie wchodzą do sal, w których odbywają się zajęcia. 

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

9. W przypadku, gdy pracownik nadzorujący wejście dziecka do przedszkola zauważy objawy 

chorobowe u dziecka, nie odbiera go, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę 

go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się 

(telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z 

lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

10. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba 

upoważniona, czeka na odbiór dziecka przed wejściem głównym do budynku zespołu. 

11. Zakazane jest wnoszenie butelek z napojami do przedszkola. Dzieci korzystają z wody, którą 

zapewnia przedszkole pod nadzorem nauczyciela/opiekuna. 

12. Rodzic przynoszący komplet ubrania na zmianę dla dziecka obowiązany jest zapakować je w 

woreczek foliowy i pozostawić w szafce dziecka. 

 

VI. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie i zaakceptowanie procedury zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego. 
 
…..................................................…............................................................................................................................................... 

(data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 
Zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki w przypadku wystąpienia 
objawów chorobowych. 
 
…..................................................…............................................................................................................................................... 

 (data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w 
przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
 
…..................................................…............................................................................................................................................... 

 (data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 
 
W celu umożliwienia szybkiego kontaktu między wychowawcą a rodzicami/ opiekunami 
prawnymi podaję aktualne dane kontaktowe: 
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nr telefonów rodziców/ opiekunów prawnych – matka: ………………………….……………….. 
 
ojciec: …………………………….……. adres poczty elektronicznej:……………………………………….……………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
 

 

 

Załączniki – instrukcje 

a) instrukcja mycia rąk  

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak 

b) instrukcja dezynfekcji rąk 

Jak skutecznie dezynfekować ręce - Główny Inspektorat Sanitarny - Portal Gov.pl 

(www.gov.pl) 

c) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 
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