
Procedura funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Puńcowie  

w czasie epidemii COVID-19  

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z 

przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

4. Przedszkole i rodzice/ opiekunowie korzystają z szybkiej, skutecznej komunikacji - 

telefonicznie, przez e-dziennik, komunikatory (np. WhatsApp, Messenger). Zaleca się 

rodzicom i opiekunom korzystanie z tych form komunikacji w kontaktach z 

pracownikami placówki. 

5.  Rodzic wyraża zgodę na dokonanie pomiaru temperatury dziecka w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel przedszkola dokonuje 

pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. 

6. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 

dziecko w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z 

przedszkola własnym środkiem transportu. 

7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały prywatnych przedmiotów, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy dzieci.  

8. Przy wejściu głównym wywieszone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

9. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością 

obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w placówce. 

10. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola, rodziców i 

opiekunów prawnych dzieci, a także, w niezbędnym zakresie, same dzieci. 

 

 

 



§ 2. 

 

Wejście do przedszkola,  korzystanie z szatni. 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej 

(korytarz przy wejściu i szatnia przedszkola), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z 

dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy 

czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice dzieci, wchodzące do przedszkola mają 

obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, mają zakryte 

usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania (szatnia dla dzieci). 

3. Przy wejściu do budynku przedszkola znajduje się  płyn do dezynfekcji rąk (wraz z 

informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do budynku i 

instrukcją), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca (prócz dzieci). 

Personel zobowiązany jest do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i 

uzupełniania go w razie potrzeby.  

4. Rodzice/opiekunowie podczas pobytu w budynku przedszkola mają założone maseczki i 

zachowują dystans społeczny.  

5. Czas pobytu w szatni należy skrócić do minimum. Dzieci pozostawiają odzież wierzchnią 

w wyznaczonych boksach lub szafkach oraz zmieniają obuwie. Rodzice/opiekunowie 

mogą towarzyszyć dzieciom w tych czynnościach.  

6. Z szatni dzieci udają się do łazienki pod nadzorem pracownika obsługi i dokładnie myją 

ręce, a następnie przechodzi do sali. 

§ 3. 

Organizacja zajęć 

1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dziec i 

powinna wynosić co najmniej 15 m
2
; od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić 

co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia 

przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co 

najmniej 2 m2. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. 

(Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów 

komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. 

łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na 

limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się 

znajdujących.) 

3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy 

je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. 

5. Podczas zajęć dzieci korzystają z przyborów wspólnych przypisanych do grupy stolikowej (kredki, 

nożyczki itp.), które są dezynfekowane po każdym dniu.  

6. Każde dziecko ma wyznaczone stałe miejsce przy stoliku. 

7. Dzieci mogą korzystać z gier planszowych, puzzli, pomocy dydaktycznych z drobnymi elementami 

itp. Po zakończonej pracy z nimi należy je odłożyć do oddzielnego pudła, opisać datą i odłożyć na 

kwarantannę. Po trzech dniach uczniowie mogą ponownie skorzystać z tych pomocy.  



8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby nawet częściej. 

9. Dzieci podczas zajęć korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma 

takiej możliwości, możliwe jest wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 

10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy 

ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

11. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

12. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun 

za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / 

opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, 

umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 

 

 

§4 . 
Organizacja wyżywienia. 

1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu (pomieszczenia przeznaczone na spożycie 

ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa 

odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.  

2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 

higieny osobistej. 

3. Posiłki dla dzieci są przygotowywane przez pracowników kuchni w Szkole Podstawowej 

w Dzięgielowie będącej częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie, a 

następnie dostarczane transportem spełniającym odpowiednie wymagania do Przedszkola 

Publicznego w Puńcowie. 

4. Pojemniki termiczne, w których przewożone są posiłki dla dzieci, są dezynfekowane 

odpowiednimi środkami przed wniesieniem ich do części kuchennej przedszkola. 

5. Pracownicy obsługi przygotowują wózek do wywozu posiłków. Na wózku umieszczone 

są posiłki dla dzieci oraz naczynia. 

6. Przed i po spożywaniu posiłków dzieci myją ręce. 

7. Pracownicy obsługi myją blaty stolików dzieci, a następnie przywożą żywność do sal. 

8. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach. Wyznaczona osoba porcjuje 

dzieciom dania.  

9. Po posiłku, pracownik obsługi zbiera brudne naczynia na wózek i przewozi do części 

kuchennej, gdzie dokonuje dezynfekcji. Pracownik obsługi myje także blaty stolików. 

10. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  

 



§ 5. 

Higiena i bezpieczeństwo  

1. Dzieci i pracownicy przedszkola zobowiązani są do  częstego mycia rąk, ochrony 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Dzieci z grupy maluchów korzystają z łazienki pod opieką pomocy nauczyciela, który 

nadzoruje prawidłowe mycie rąk. 

3. Dyrektor zapewnia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz środki do 

dezynfekcji. 

4. Należy dopilnować, aby dzieci myły ręce szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

5. Nauczyciele mogą stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki, przyłbice itp.). 

Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są mycia i dezynfekcji rąk, w tym 

szczególnie: 

1) przed i po kontakcie z dziećmi, 

2) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

3) po usunięciu środków ochrony osobistej. 

6. Dzieci mogą stosować środki ochrony osobistej podczas pobytu w przedszkolu.  

7. Dzieci w grupie trzylatków i czterolatków codziennie leżakują. Pracownik obsługi 

rozkłada leżaki. Dzieci korzystają z indywidualnych kocyków i poduszek, które są 

regularnie przekazywane do prania. Po odpoczynku każdy leżak jest dezynfekowany.  

8. Przedszkole zapewnia oddzielne kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

9. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych 

workiem foliowym koszy. 

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować. 

11. W holu, gdzie odbywają się zajęcia sportowe, używany sprzęt sportowy oraz podłoga 

powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

12. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.  

13. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, jest regularnie czyszczony z 

użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

14. W przedszkolu prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych 

– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników, sprzętu znajdującego się na placu zabaw. 

15. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy odczekać  10 minut (czas 

wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów), tak aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 



16. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. Nauczyciele systematycznie wdrażają dzieci do stosowania zasad higieny. 

17. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

§ 6. 

1. Jeśli dziecko 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 podmiotu. 

2. W przedszkolu znajduje się izolatorium, w którym przebywa dziecko, u którego 

stwierdzono objawy zarażenie wirusem. 

3. Zawiadamia się rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz 

kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 

uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 

(transport własny lub sanitarny). 

5. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu 

(izolatorium), w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem ucznia, nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły ustala się teren, w którym poruszała się ta osoba i przeprowadza 

rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 

8. Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

 


