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Procedury bezpieczefitstwa obowiązujące w oddziałach przedszkolnych przy Szkol€
Podstawowej w Brzostku obowiązające w czasie stanu epidemii w związku z COYID-19.

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa
na terenie przedszkoli' szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych
form wychowania przedszkolnego w nviązku zzapobieganiem' przeciwdziałaniem i
zw L|cz^niem COVID -l9, z uwzględni€niem wytycznych przeciwepidemicznych
Głównego Inspektora Sanitarnego z2|ipca2020 r. dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wskazano w niej zadania dyrektora i
pozostaĘch pracowników placówki wychowania przedszkolnego, organu j ą
prowadzącego oraz rodziców wychowanków.
Uczestnicy:
. dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi,
. organ prowadzący przedszkole' szkołę podstawowąz oddzlałami przedszkolnymi,;
. rodzice dziec|'
. pracownicy przedszkola.

Podstawa prawna:
. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. _ Prawo oŚwiatowe (Dz. U. z20I9 r. poz.
II48 ze zm.),
. wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dtia2Iipca2020 t. dla
przedszkoli' oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz insty.tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3' wydane na podstawie
art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z2019 T. poz. 59 zpóźn. zm.)

Ltr Zadania
główne

Zad'ania szczegółowe
Osoba

odpowiedz
ialna

Uwagi

1

Ustalenie
dzieci,
które będą

uczęszczaó
do

przedszkol
a

1. Ustalenie liczby grup

lzieci w przedszkolu
Dyrektor

Liczbę grup w przedszkolu
ustala się z uwzględnieniem
następujących wytycznych:
1)jedna grupa dzięci
przebywaw Wznaczonej i
stałej sali;

2) do grupy
przyporządkowani są w miarę
mozliwości ci sami
opiekunowie;

3) nie anguŻl4e się w zajęcia
opiekuńcze nauczycieli i
innych pracowników powyżej



60. Roku Życialub z
istotnymi problemami
zdrowotnymi.

Z. Ustalenie
naksymalnej Liczby
lzieci w danej grupie,

<tóre mogą przebywaó w

3rupie, w tyn

'łystąpienie do organu

rrowadzącego o

łqlrażetie zgody na
zwiększeni e Liczby dziec)

w grupie

Dyrektor /

organ
prowadząc

v

W grupie przebywa

naksymalnie 25 dzieci.
Dzięci uczą się w jednej sali.

1o grupy przyporządkowani sq

Ci sami nauczyciele.

\{a dziecko przęznacza się nie
mniej niz 1,5 m 2.

3. Ijstalenie dzieci' które
będąuczęszczaó do
poszczególnych grup, w
lym uzyskanie zgody
rodziców na pomiar
|emperatury ciaŁa dziecki

Dyrektor
rodzice
dzięct

Ustala się dzieci, których
rodzice deklarują powrót do

przedszkola (każdym
mozliwym środkiem
komunikacj i : telefon, Internet

lub poczta). JęŻeli wskazana
liczba j est vtyższa niż liczba
dzieci, które mogą przebywaĆ,

w grupach' to ustala się
Jzieci, które będą uczęszczać
co poszczególnych glup z
uwzględnieniem np.

pierwszeńs tw a zgło szeni a lub
następuj ących wyycznych:
1) w pierwszej kolejności z
przedszkola powinny
skorzystaó te dzieci, których
rodzice nie mają mozliwości
pogodzenia pracy z opieką w
Jomu;

2) pierwszeństwo mĄą dzleci
pracowników systemu
cchrony zdrowia, słuzb
mundurowych, pracowników
handlu i przedsiębiorstw
pro dukc yj n y ch, r e alizuj ący
zadaniazwiązule z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19;



) do przedszkolanie moze
i dziecko, którego

zice nię vłytazili zgody na

miar temperatury jego

iała, jeśli zaistnieje taka
niecznośó, w przypadku

ienia niepokojących
bjawów chorobowych.

rzygotow

yjęciem

I. Zakup indywidualnyc
irodków ochrony

ola, termometru
najlepiej

kowego)' płynu
zynfekującego do rąk,

rgentów (do

bkcji sprzętu,

Dyrektor /

organ
prowadząc

v

1. Personel opiekujący się
ieÓmi i pozostałych

wników w razie
nieczności zaopatruje się w

ndywidualne Środki ochrony
bistej - 

jednorazowe

wiczki, maseczki na usta i

s, atakże fartuchy z długim
wem (do uŻycianp. do
prowadzania zabiegów

igienicznych u dziecka -
ekwatnie do aktualnej

. Wyposaza się przedszkole
termometr, najlepiej

Wywieszenie w

itarno-higienicznych
lakatów zzasadami

widłowego mycia rąk,
przy dozownlkachz
ynem do dezynfekcji

- instrukcje

Administra
cja szkoły

rukcje na stronie
ternetowej Głównego

nspektora Sanitarnego:

://gis. gov.pIl zdr owię l zas
y-prawidlowe go -myci a-r aW

tps ://gis. gov.pl/aktualnosci/j
- skuteczni e-dezynfekowac-

: //gis. gov.pllaktualno sci/j
-prawidlowo-nalozyc-i-

ttps ://gis. gov.pllaktualnosci/
oronawirus -j ak-prawidlowo -

Io zy c -i - zdjac - re kawi c e/

. Usunięcie z sal, w
rych będą przebywać

zieci, niektórych
iotów i sprzętu

Nauczvciel olnych, którego nie
skutecznie upraÓ lub

ynfekować (np' pluszowe



bawki), usuwa się z sal.

korzystywane są przybory
rtowe (piłki, skakanki,

bręcze itp.) należy je
ie myć, czyśció lub

.Wyznaczenie i

mięszczenia lub
bszaru' w którym

izolowaó osobę w

ragnozowanla

bjawów chorobowych

Dyrektor

Przygotowano pomie s zczenie
wyposazeniem w środki

y i płyn dezynfekujący

I piętro w szkole..

7. Umieszczenie pod
jściem do budynku
jemników z płynem

fekcyinym oraz
informacji o

bligatoryjnym
'ekowaniu rąk

wejściem do budynku
ola umozliwia się

ie z płynu
fekującego do rąk oraz

ieszcza inlormację o

ligatoryjnym
'ekowaniu rąkprzez
dorosłe wchodzące do

8. Sporządzęntęi
w1łvieszenie listy
numerów telefonów do:

u prowadzącego,

kuratora oświaty, stacj i

idemio 1o gi cznej, słuŻb
medycznych

Pracownik
administrac

vinv

łatwo dostępnym miejscu
przedszkolu umieszcza się

istę numerów telefonów do:

u prowadzącego

iaty, stacji sanitamo-
idemiologicznej i słuzb

10. Ścieżka szybkiej
komunikacj i z r o dzicami

Wychowa
wcY'
dyrektor

wnia się sposoby
kiej komunikacjt z
icami dzieci (przede

kim ustala się numer
efonu prywatny i do pracy).

Przyjmowa
ie dzieci

1. Do przedszkola
wchodzi z dzieckiem
v,ryłącznie j eden r o dzic

Rodzice
dzieci

1. Do przedszkola moŻna
yprowadz i ć v,1lłącznte

rowe dziecko (bez objawó
robowych wskazujących



rrzedszkol
I

ra chorobę zakuźną). osoba
rrzyprowadzająca i
rdbierająca również musi być
zdrowa.

Z. Nie można przypr ow adziĆ,

1o przedszkola dziecka, jeŻeli

w domu przebywa osoba na
<warantannie lub izolacji w
warunkach domowych.

2. Dziecko nie przynosi
1o przedszkola zabawek

Rodzice
dzieci

)ziecko nie moze przynosić
lo przedszkola, ani z niego
wynosió, niepotrzebnych
zabawek orazinnych
rrzedmiotów. ograniczenie to

rie dotyczy dzięcize
;pecjalnymi potrzebami
:dukacyjnymi, w
;zczegóIności z
riepełnosprawnościami (w
.akim przypadku opiekunowie
rowinni zapewnić,, aby dzieci
rie udostępniały swoich
zabawek innym, natomiast
:odzice powinni zadbac o

:egulame czy szczenie I pr anie I

iezynfekcję zabawki).

}. Dezynfekcjarąkptzy
wejściu do przedszkola

Rodzice
dzieci

Rodzice oraz pracownicy
przedszkola obowiązani są

zdezynfekować dłonie przed
wejściem do przedszkola,
załoŻy c rękawiczki ochro nne

xaz zaI<lyÓ usta i nos.

I. P r zekazanie informacj i

r stanie zdrowia dziecka
Rodzice
dzieci

Rodzice obowiązani są

xzekazywaó istotne
.nformacje o stanie zdrowia
lzieci.

Dystans społeczny
Rodzice
dzieci

1. Rodzice
przyprowad zaj ący l o dbieraj ąc
y dzieci dol z przedszkola
majązachować dystans
społeczny w odniesieniu do
pracowników przedszkola' j ał



innych dzięci i ich rodziców
noszący min. 2 m.

. Rodzice mogą wchodzic z
ziecmi do przestrzeni
pólnej podmiotu' z

waniem zasady - 7

ic zdzieckiem/ dziecmi
ubwodstępie2mod
olejnego rodzicaz
zieckiem/ dziecmi.

arunków
Lęczen

rzedszkol

I. Organizacjapraay

Dyrektor
przedszkol
a/

pracownicy
obsługi

1. W miarę mozliwości
izacyjnychnaIeŻy

pewnió taką organizację
y, która uniemożliwi
nie się ze sobą

nych grup dzieci
np. róŻne godziny

jmowania grup do
Ia, tożne godziny

bawy na dworze).

. ogranicza się przebywanie
przedszkolu osób z
wnątrz. Ewentualne

ontakty z takimi o sobami

|ą sIę przy uzyclu
ów ochrony osobistej

m.in. osłona ust i nosa'
wiczki jednorazowe lub

ynfekcja rąk, tylko osoby

. Pracownicy przedszkola
wują dystans społeczny

iędzy sobą, w kaŻdej
strzeni przedszkola,

szący min. 1,5 m.

ieczeństwa dzieci w
ynku przedszkola

Nauczyciel
el
pracownicy
obsługi

1. Salę, wktórej organizuje
ię zajęcia, wietrzy się, co
jmniej razna godzinę, w

le przerwy, aw tazle
trzeby także w czasie zajęć,.

. Pracownicy regulamie
yją ręce wodą zmydŁem'

eci regulamie myją ręce



zmydłem, szczegolnLe
przyj Ściu do przedszkola,

rzed jedzeniem, po
ystaniuztoaletyipo

rc z ZaJęc na Swlezym

Nauczyciele organizuj ą
z właściwego mycia rąk,
pominają o myciu rąk i

11ąprzyl<ład.

. Jezeli do zaięć,

korzystywane są przybory
portowe (piłki' skakanki,

itp.) nalezy je

nie czyśció lub

' Zapevłnta się biezącą
zynfekcję toalet.

. Utrzymuje się w czystoŚci
iągi komunikacyjne,

ynfekuj e się powierzchnie
kowe (poręcze, klamki) i
ierzchnie płaskie (blaty),

lawiatury, włączniki.
omenduje się monitoring

. Przeprowadzając
ynfekcję naleŻy ściśle

rzesttzegaÓ zalecei
enta znajdujących się

opakowaniu środka do
ynfekcji. Wazne jest ścisłe

iezbędnego do wywietrzenia
nfekowanych

mieszczen, przedmiotów,
aby dziectnie były

w środków słuzących do

zynfekcji.



Dzieci poza sala lekcyjna
ja obowiązek nosió

i lub przyłbice.

ieczeństwa dziecj
wnątrz przedszkola

Nauczyciel
e

ptowadząc
y zajęcial
pracownicy
obsługi

1. Dzieci korzystają z pobyu
świezym powietrzu, przy

waniu wymaganej
egłoŚci od osób trzecich-
malnie na terenie

la, a gdy nie ma
iej możliwości' wyjście na
liskie tereny rekreacyjne.

przypadku korzystama
grupę zplacuzabal,ł

terenem przedszkola
się korzystanie z niego
dzieci zjednej Brupy,

uprzednim czyszczenru z
yciem detergentu lub

nfekowanie sprzętów/
miotów' do których

ieci będą miały dostęp.

. Po powrocie do budynku
szkola dzięci myją ręce.

' Sprzęt na placu zabaw lub
isku czyści się regularnie z

zyciem detergentu lub
nfekuje, jezeli nie ma

iej możliwości nalezy
pieczyÓ go przed

. Spozyłvanie i
ygotowywanie

Personel

kuchenny

1. Należy przestrzegac

warunków
higienicznych
wymaganych
przepisami prawa

odnoszących się do

funkcjonowania
zywienia zbiorowego,

2. Pracownicy muSZą

zachowaÓ szczegoIną
ostrozność dotyczącą
zabezpieczenia
epidemiologicznego,



używac płynów
dezynfekujących do
czyszczenia
powierzchni i
sprzętów. SzczegóIną
uwagę naleŻy zvnrociÓ

na utrzymanie
wysokiej higieny,
mycia i dezynfekcji
stanowisk praay,
opakowań produktów'
sprzętu kuchennego,
naczyit stołowych o
sztuóców.

. Posiłki będą wydawane
ianowo. Będą czy szczone

aty, stoły iporęcze krzeseł
kazdym posiłku i po

azdej grupie. Posiłki
wane w wielorazowych

aczyniach i sztućcach będą
yte w zmywarce z

tkiem detergentu w
mperaturze min. 60'C lub

. Personel kuchenny me
inien kontaktowaó się z

zieÓmi oraz personelem

iekującym się dziećmi.

Warunki odbywania
dziecko okresu

W przypadku odbywania
dziecko okresu

ptacyjnego w przedszkolu
zic zazgodą dyrektora

rzedszkola może przebywać
terenie przedszkola z
howaniem wszelkich
ków ostrozności (m.rn.

ust i nosa, rękawiczki
razowe lub dezynfekcja

k, tylko osoba zdrowa, w
j domu nie przebywa

ba na kwarantannie lub
lacji w warunkach



lomowych). Należy
> gr arlczy ć dzierną liczb ę
:odziców dzieci
ldbyłvających okres
rdaptacyjny w przedszkolu do

riezbędnego minimum'
rmozliwiając osobom
łachowanie dystansu
;połecznego, co najmniej 2 m.

5.

Postępowa

nie w
przypadku

podejrzenia

zakaŻenia

korona

wirusem i
stwierdzeni
azakazęnia
u

pracownika

lub

wychowan
ka
przedszkol
a

1. Poinformowanie
cracowników
przedszkola o

postępowaniu w
przypadku podejrzenia
zakażenta korona
wirusem u siebie

Dyrektor

1. Do pracy w przedszkolu
mogą przychodziÓ jedynie
zdrowe osoby, bez

iakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę
zakuźną.

Z. W przypadku wystąpienia
niepokojących objawów
pracownicy nie powinni
przychodzió do pracy,
powinni pozostać w domu i
skontaktować się

telefonicznie z dyrektorem
przedszkola, ze stacją
sanitarno-epidemio1o g iczną,
oddziałem zakaźnym,aw
r azie p o gar szania się stanu

zdrowia zadzwoniÓ pod nr
999 lub 112 i poinforrnować,
Że mogąbyc zakaŻeni

koronawirusem

). Sledzenie informacji
3łównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra
Ldrowia, dostępnych na
;tronach gis.gov.pl lub
rĘs ://www. gov.pllweb/
<oronawirusl, atakże
lbowiązujących
rrzepisów prawa

Dyrektor \Ja bieżąco.

}. Czynności w
rrzypadku wystąpienia u
rracownika
riepokojących objawów

Dyrektor
1. Pracownika niezwłocznie
cdsuwa się od pracy.



-

jących zakażente
oronawrusem

Wstrzymuje się
,j mowanie do przedszkola

lejnych grup dzieci.

. Powiadamia się właściwą
iej scowo stacj ę sanitarno-
idemiolo gi czną i stosuj e się
iśle do wydawanych
strukcji i poleceń.

. Powiadamia się organ
wadzący przedszkole.

. obszar, w którym poruszał

ię i przebywał pracownik,
je się gruntownemu

niu, zgodnie z
nkcjonującymi w

kolu procedurami oraz
ynfekuj e się powierzchnie

tykowe (klamki, poręcze'

. Stosuje się do zalecei
go inspektora

itarnego przy ustalaniu,
zy należy wdrożyć

owe procedury, biorąc
uwagę zaistniały

. Ustala się listę osób

mym czasle w
il częściach przedszkola,

których przebywała osoba
ejrzana o zakaŻenie i

leca się im stosowanie się
wy.tycznych Głównego

nspektora Sanitarnego
stępnych na stronie
v.pl/web/korona wirus/

gis. gov.pl odnoszących
ię do osób, które miały

ntakt z zakażonym.

. CzynnoŚci w
wystąpienia u

Dyrektor /

nauczyciel
vczący

1. Jeśli dziecko manifestuje,
jawia niepokojące obja

horoby odizolowuje się je w



iecka objawów ym pomieszczeniu lub
znaczonym mleJscu z

wmentem mrmmum 2 m
ległości od innych osób.

Dokonuje się pomiaru
peratury ciała dziecka. W

ku uzycia termometru
ykowego * dezynfekcja

użyciu w danej grupie. W
ku uzycia termometru
niżbezdotykonry -

bkuje się go po uzyciu.

. Niezwłocznie powiadamia
ię rodziców w celu pilnego

brania dzieckaz

. JeŻęli u dzięcka występują
bj a-y sugeruj ące zakaŻenie

wirusem stosuje się

. Wstrzymuje się
jmowanie do przedszkola

olejnych grup dzieci.

Powiadamia się właściwą
iejscowo stację sanitarno-

pidemiolog iczną t stosuj e się
ściśle do wydawanych
nstrukcji i poleceń.

. Powiadamia się organ
zący ptzedszkole.

. obszar, w którym
o się i przebyłvało

iecko, poddaje się
ownemu sprzątaniu,

odnie z funkcjonującymi w
iocie procedurami oraz

ynfekuj e się powierzchnie
kowe (klamki, poręcze,

tł1.ty itp.).

. Ustala się listę osób
bywających w tym

mvm czasle w
zęścil częściach przeds zkola,



których przebywało
ziecko podejrzane o

ie i zaleca się im
wanie się do wytycznych

5wnego Inspektora
itamego dostępnych na

gov.pl/web/korona

irusl oruz gis.gov.pl
szących się do osób,

re miały kontakt z

padku wystąpienia

ownika lub

1. Stosuje się do zalecęn
istwowego powiatowego

nspektora sanitarnego przy
Iu, czy naleŻy wdrozyó

odatkowe procedury bi orąc

uwagę zaistniały

Zawiesza się zajęcia w
szkolu, zazgodąorganu
adzącego,naczas

na podstawie $ 18

.2 pkt2 rozporządzęnia
inistra Edukacj i Narodowej

Sportu z dnia 31 grudnia
002r. w sprawie

ieczeństwa i higieny w
licznych i niepublicznych
łach i placówkach (Dz.U.

2020 r. poz. 1166).

. Zawiadamia się organ
rawujący nadzór

gogiczny o zawieszeniu
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