
Procedura przeciwepidemiczna
Przedszkole nr 164 , ul.Szanajcy12

na podstawie  Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.11.2020r. 
Dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad  dziećmi w wieku do lat 3.
 art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2019r. Poz.59 oraz z 2020r poz.322,374 i 567 i 1337) 

§1

Organizacja opieki w przedszkolu

1.Rodzice  przyprowadzają  dzieci  do  przedszkola  do godziny 8:30,  po  tej  godzinie  drzwi  będą
zamknięte i rozpoczyna się dezynfekcja pomieszczeń.
2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00.

* W związku z tym, że zaleca się nie stykanie dzieci ze sobą z poszczególnych grup oraz każda
grupa dzieci wraz z przyporządkowanym opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej
sali, rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola w godzinach pracy danej grupy.

3.Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
4.Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie (nauczyciele, pomoc nauczyciela, woźna)
5. W grupie przebywa 25 dzieci.
6.  Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* 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, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie
może być mniejsza niż 1,5 m2.
7. W sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, książki).
8. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z
niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie udostępniały
swoich  zabawek  innym.  Rodzice/opiekunowie  dziecka  powinny  zadbać  o  regularne
czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.
9. Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę, a nawet częściej w razie potrzeby / także w czasie
zajęć/. Karta monitorowania Załącznik nr 1.
10.  Organizacja  pracy  przedszkola  dostosowana  do  sytuacji  przeciwepidemicznej,
uniemożliwiająca stykanie się poszczególnych grup dzieci. Dzieci przychodzą bezpośrednio do
swojej grupy i wychodzą ze swojej grupy.
11.  Pracownicy  przedszkola  będą  mieli  mierzoną  temperaturę  przed  przystąpieniem do pracy.  
W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37°C pracownik nie będzie mógł podjąć pracy.
Karta monitorowania Załącznik nr 2.
12.  Opiekunowie zachowują  dystans społeczny między sobą,  w każdej przestrzeni przedszkola,
wynoszący min.1,5 m.
13. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
14.  Rodzice  i  opiekunowie  przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/z  przedszkola  zachowują
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci, i ich rodziców
wynoszący min. 1,5 m. 
15. Rodzice wchodzą z dziećmi wyłącznie na korytarz wejściowy i do szatni – z zachowaniem
zasady – 1 dziecko i 1 rodzic w boksie określonej grupy.



17. Do przedszkola przychodzi dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
18. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane odbierane przez rodziców/opiekunów zdrowych.
19. Do przedszkola dziecko przyprowadza 1 osoba rodzic/opiekun.
20. Nie zaleca się, aby do przedszkola dziecko przyprowadzała babcia lub dziadek.
21. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu w celu szybkiej
komunikacji.
22.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  
nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
23.  Ograniczenie  przebywania  osób  trzecich  w  przedszkolu  do  niezbędnego  minimum,  
z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  (osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki  jednorazowe,
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
24.  Każda  osoba  wchodząca  do  przedszkola  będzie  miała  mierzoną  temperaturę,  termometrem
bezdotykowym przez pracownika przedszkola.
25. Do przedszkola nie będzie przyjęte dziecko, w przypadku gdy pomiar termometrem wskaże
temperaturę ciała powyżej 37°C.
26. Termometr jest dostępny w każdej grupie (nauczyciel może zmierzyć temperaturę ciała dziecka
jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych).
27.  Rodzic/opiekun  wyraża  zgodę  na  pomiar  temperatury  ciała  dziecka  jeśli  zaistnieje  taka
konieczność,  w  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów  chorobowych  (  nie  wyrażenie
zgody wiąże się z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola).
28. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, natychmiast jest izolowane
od reszty grupy – w innym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2
m odległości od innych osób. Rodzice niezwłocznie są powiadamiani w celu pilnego odebrania
dziecka z przedszkola. 
29. Dzieci podczas pobytu na terenie ogródka przedszkolnego, zachowują maksymalną odległość.
30. Sprzęt na terenie ogródka jest regularnie czyszczony detergentem lub dezynfekowany.
Jeśli nie będzie takiej możliwości zostanie zabezpieczony przed używaniem.
Karta monitorowania- załącznik nr 3.
31.  Żadne  wyjścia  typu:  spacer,  wycieczka  poza  teren  przedszkola  w  okresie  epidemicznym  
nie będą organizowane.
32. 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 2 m. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, i powierzchni.

1. Każda  osoba  przed  wejściem do  budynku przedszkola  obligatoryjnie  dezynfekuje  ręce
preparatem umieszczonym w podajniku.
2. Rodzice/ opiekunowie zakładają rękawiczki i maseczkę przed wejściem do przedszkola.
3. Regularnie dzieci i pracownicy przedszkola myją ręce wodą z mydłem, a w szczególności po
przyjściu do sali, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
4. Przeprowadza się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania  
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  
i powierzchni płaskich, blatów w salach, włączników. Karta monitorowania w gr. I-  IV  Załącznik
nr 4.
5. Środki dezynfekujące stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta; przestrzega się niezbędnego
czasu do wywietrzenia dezynfekowanego pomieszczenia, przedmiotów tak, aby dzieci i pracownicy
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.



6.  Personel  opiekujący się  dziećmi oraz pozostali  pracownicy zaopatrzeni  są w środki  ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem (w przypadku
np. konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
7. Toalety dezynfekuje się na bieżąco (po każdym skorzystaniu z toalety przez dziecko).
8. Instrukcja z zasadami prawidłowego mycia rąk wywieszona jest w pomieszczeniach sanitarno –
higienicznych w każdej grupie, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

Posiłki 

1. Organizacja żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady
szczególnej  ostrożności  dotyczące  zabezpieczenia  epidemiologicznego  pracowników,  miarę
możliwości odległość stanowisk pracy,  a jeśli to nie możliwe – środki ochrony osobistej, płyny
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
2.  Utrzymywanie  wysokiej  higieny  w  pomieszczeniach  kuchennych  i  produktów  –  mycie  
i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców.
3. Naczynia myje się w zmywarce – temperatura 60°C lub wyparza.
4. Po każdej grupie dzieci, które spożywały posiłek, następuje czyszczenie blatów i krzesełek.

§2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

I. DYREKTOR 
1. Zapoznaje  wszystkich  pracowników  z  Procedurą  przeciwepidemiczną  oraz  Procedurą

postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19.

2. Zobliguje wszystkich pracowników do przestrzegania oraz stosowania zaleceń zwartych  
w w/w procedurach.

3. Przeprowadza spotkania z pracownikami i  zwraca uwagę,  aby kładli  szczególny nacisk  
na  profilaktykę  zdrowotną,  również  dotyczącą  ich  samych. Do  placówki  
nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

4. Zobliguje  wszystkich  pracowników  do  korzystania  z  płynu  do  dezynfekcji  rąk  przed
wejściem na teren placówki.

5. Zaopatrzy pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne,
ewentualnie przyłbice.

6. W  miarę  możliwości  ograniczy  przebywanie  w  placówce  osób  z  zewnątrz.  
Zadba  o  zachowanie  dodatkowych  środków ostrożności  przy  ewentualnych  kontaktach  
z takimi osobami, w tym z dostawcami produktów spożywczych.

7. Przygotuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

8. Wyznacza  miejsce,  gdzie  będzie  izolowane  dziecko  w przypadku  wystąpienia  objawów
chorobowych (gabinet logopedyczny).                                                                                  

9. Wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w przedszkolu dzieci
z  chorobami  przewlekłymi,  w porozumieniu  z  ich  rodzicami/opiekunami  prawnymi,  np.
obowiązek  zachowania  dystansu  podczas  zajęć  dydaktycznych;  w  przypadku  braku
możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj.  podczas zajęć
dydaktycznych, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

10. W przypadku przedszkoli  ze  stref  żółtej  i  czerwonej.  Z uwagi  na  możliwość  nauczania
indywidualnego  dla  dzieci  z  orzeczeniem  Dyrektor  organizuje  zajęcia  wg  wytycznych



określających  sposób  prowadzenia  takich  zajęć:  w  przypadku  uczniów  z  orzeczeniem  
o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel  prowadzący nauczanie indywidualne,
może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

II. NAUCZYCIEL

1. Wyjaśnia i będzie codziennie przypominał dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie
obowiązują  w  sali,  szatni  i  ogrodzie  przedszkolnym  i  dlaczego  zostały  wprowadzone  
(nie mogą siedzieć i bawić się blisko siebie).

2. Nie  będzie  organizować  wyjść  poza  teren  placówki,  np.  spaceru  do  parku,  ale  może
organizować  wyjścia  na  plac  zabaw,  jeżeli  sprzęt  tam się  znajdujący  będzie  codziennie
dezynfekowany.

3. Zwraca uwagę,  aby dzieci  często  i  regularnie  myły ręce,  szczególnie  przed  jedzeniem,  
po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz
właściwego mycia rąk.

4. Będzie sprawował czynności opiekuńcze nad powierzoną jej grupą.

III. KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY 

1. Ustala grafik dyżurów w holu głównym i w szatni.

2. Ustala grafik odbierania posiłków przygotowanych przez personel kuchni.

3. Ustala grafik mycia naczyń w poszczególnych zmywalniach.

4. Zaopatrzy każdą grupę w termometr, rękawiczki jednorazowe oraz płyn dezynfekujący.

5. Zakupi urządzenie do dezynfekcji ogrodu.

6. Organizuje punkt przy wejściu do przedszkola z płynem do dezynfekcji rąk.

7. Monitoruje  prace  porządkowe,  ze  szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  czystości
ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekowania  powierzchni  dotykowych:  poręczy,  klamek,
włączników  światła,  uchwytów,  poręczy  krzeseł  i  powierzchni  płaskich,  w  tym  blatów
stolików, szafek w salach.

IV. SEKRETARKA 

1. Przygotuje dla każdej grupy instrukcje i dezynfekcję rąk (drukuje w kolorze  - instrukcje
opracowaną  przez  GIS  z  30  kwietnia)  oraz  umieszcza  w  toalecie  dla  personelu  taką
instrukcję.

2. Przygotuje w/w informacje dla rodziców i umieszcza przy punkcie z płynem do dezynfekcji
rąk.

3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – wywiesza plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

4. Umieszcza  w  łatwo  dostępnym  miejscu  numery  telefonów  do:  organu  prowadzącego,
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

V. WOŹNA ODDZIAŁOWA

1. Woźna w godzinach swoich pracy przebywa w grupie, do której została przydzielona i pełni
funkcję opieki nad dziećmi wspólnie z nauczycielką tej grupy.

2. Co godzinę otwiera uchylnie co drugie okno na około 10 – 15 min.  Jeżeli  temperatura
powietrza na zewnątrz nie pozwala na ciągłe otwarcie okna.



3. Po każdorazowym użyciu toalety przez dziecko dezynfekuje deskę oraz muszlę klozetową,
klamkę wewnętrzną i zewnętrzną drzwi od łazienki oraz drzwi kabiny.

4. Na bieżąco myje i dezynfekuje zabawki, którymi bawiły się dzieci. 

5. Po posiłkach czyści blaty stołu oraz miejsca siedzące krzeseł.

6. Woźna z sali wychodzi tylko do toalety, po posiłki oraz w celu umycia naczyń po posiłkach
(odbieranie  posiłków oraz  mycie  naczyń  odbywa się  według  ustalonego  grafiku,  który
opracowuje kierownik administracyjny).

7. Po  zakończeniu  pracy  grupy  myje  i  dezynfekuje  wszystkie  powierzchnie  na  sali  oraz  
w łazience ze szczególnym uwzględnieniem toalet.

8. Łózka do odpoczynku ustawiane są w odstępach 1,5 m, każde łóżko po odpoczynku woźna
dezynfekuje.

VI. PERSONEL KUCHNI

1. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi, ani z pozostałym personelem przedszkola.

2. Dostarczone produkty przez dostawców myje i umieszcza w ustalonym miejscu.

3. Przygotowane posiłki  w pojemnikach do tego przeznaczonych  wystawia do oddzielnego
pomieszczenia,  z  którego  panie  woźne  odbierają  w  sposób  wyznaczony  przez  panią
kierownik. Z tego pomieszczenia personel kuchni odbiera czyste pojemniki .

VII. DOZORCA 

1. Codziennie rano będzie dezynfekować wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie placu 
zabaw przedszkola używając do tego specjalnych środków dezynfekujących.

VIII. OSOBA PEŁNIĄCA DYŻUR W HOLU WEJŚCIOWYM

1. W  holu  wejściowym  osoba  wyznaczona  pełni  dyżur  w  godzinach  7.00  –  8.30  oraz  
w godzinach 15:00 – 17:00.

2. Codziennie rano każdemu dziecku przed wejściem do szatni mierzy temperaturę.

3. Pilnuje, aby w holu wejściowym przebywał tylko  jeden rodzic z dzieckiem.

4. Nadzoruje, aby w szatni maksymalnie przebywało 1 dziecko i 1 rodzic w boksie określonej
grupy wiekowej.

5. Nadzoruje sprawne przebieranie się dzieci oraz odprowadza dzieci z grupy I do sali..

6. W godzinach popołudniowych 15:00 - 17:00 pracownik przedszkola monitoruje ilość dzieci
przebywających w szatni, informuje nauczyciela o możliwości wyjścia dziecka do szatni.

7. Pracownik  przedszkola,  w  godz.  15:00  -  17:00  nie  wpuszcza  rodzica  do  placówki.  
Rodzic czeka na zewnątrz, aż pracownik przedszkola przyprowadzi dziecko.

IX. OSOBA WYZNACZONA DO DEZYNFEKCJI  W HOLU WEJŚCIOWYM I 
W SZATNI.

1. Wykonuje zadania od godziny 8.30 do 10.30

2. Myje i dezynfekuje hol wejściowy, szatnię łącznie z ławeczkami i górnymi półkami  oraz 
ciągi komunikacyjne: hol dolny schody łącznie z poręczami, dezynfekuje wszystkie klamki 
i wyłączniki światła



§ 3

OBOWIĄZKI DZIECI

I. DZIECI 

1. Do przedszkola przychodzą zdrowe.

2. Nie przynoszą żadnych zabawek nawet przytulanek czy książeczek. Nie dotyczy dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami.

3. Co  dziennie  rano  po  wejściu  do  sali  myją  ręce  mydłem  i  wycierają  papierowym
ręcznikiem, który wyrzucają do wyznaczonego pojemnika.

4. Zostaje  zapoznany przez nauczyciela  z  zasadami bezpieczeństwa i  nowymi regułami
obowiązującymi  w  grupie  i  dlaczego  zostały  wprowadzone,  jak  również  
z konsekwencjami nie dostosowania się do nich.

5. Odkłada zabawki, którymi się bawiło w ustalone miejsce.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

I. RODZIC 

1. Przekazuje  dyrektorowi  lub  nauczycielce  grupy  drogą  telefoniczną,  e-mailową  istotne
informacje o stanie zdrowia dziecka w przypadku jego nieobecności.

2. Zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust
podczas drogi do i z przedszkola.

3. Przyprowadza  do  przedszkola  dziecko  zdrowe  bez  jakichkolwiek  symptomów
chorobowych.

4. Nie przyprowadza dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji.

5. Wyjaśnia  dziecku,  żeby  nie  zabierało  do  przedszkola  niepotrzebnych  przedmiotów  
czy zabawek (na terenie przedszkola nie mogą znajdować się przedmioty z zewnątrz,
jeżeli  dziecko  przyniesie  zabawkę  będzie  musiał  zabrać  ją  z  powrotem).  
Nie  dotyczy  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  w  szczególności  
z niepełnosprawnościami. 

6. Regularnie  będzie  przypominało  dziecku  o  podstawowych  zasadach  higieny.  
Podkreśla,  że  powinno  unikać  dotykania  oczu,  nosa  i  ust,  często  myć  ręce  wodą  
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, bawić się w bezpiecznej odległości od koleżanki
lub kolegi, respektować umowy ustalone w jego grupie w tym okresie.

7. Zwraca  uwagę  na  odpowiedni  sposób  zasłania  twarzy  podczas  kichania  
czy  kasłania.  Pamiętając,  że  także  powinien  je  stosować,  dziecko  uczy  się  poprzez
obserwację.

8.  Składa oświadczenie do sekretariatu wg załącznika nr 6

 GDY RODZIC PRZYPROWADZI DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

9. Przed wejściem do przedszkola rodzic powinien zdezynfekować ręce płynem.



10. Jeden  rodzic  z  dzieckiem  może  przebywać  w  holu  wejściowego  w  maseczce  
oraz rękawiczkach jednorazowych, gdzie osoba wyznaczona zmierzy dziecku i rodzicowi
temperaturę.  Gdy  temperatura  będzie  zmierzona  dziecko  i  rodzic  wchodzą  do  szatni  
do określonego boksu. Załącznik nr 5.

11. Sprawnie  pomaga  zdjąć  ubrania  dziecku  i  żegna  się  w  szatni,  pracownik  przedszkola
odprowadza dziecko do grupy.

12. Jeżeli w jednym czasie do przedszkola przyjdzie kilkoro rodziców czekają na zewnątrz  
z zachowaniem bezpiecznej odległości przed wejściem do przedszkola.

13. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola z wyłączeniem holu wejściowego i szatni.

14. Rodzice komunikują się z nauczycielka grupy za pomocą wideodomofonów znajdującego
się na zewnątrz.

15. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30 (rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z
przedszkola w godzinach pracy danej grupy) , od godziny 8.30 rozpoczyna się dezynfekcja:
holu wejściowego i szatni.

GDY RODZIC PRZYJDZIE ODEBRAĆ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA

16. Rodzic dzwoni po dziecko do grupy nie wchodzi do holu wejściowego, czeka na zewnątrz.
( jeżeli czeka kilkoro rodziców zachowujemy bezpieczną odległość)

17. Pracownik  przedszkola  monitoruje  ilość  dzieci  przebywających  w  szatni,  informuje
nauczyciela o możliwości wyjścia dziecka do szatni.

18. Pracownik  przedszkola,  nie  wpuszcza rodzica do placówki.  Rodzic  czeka  na zewnątrz,  
aż pracownik przedszkola przyprowadzi dziecko.

19.  Odbiera  dziecko  do  godziny  17:00. (rodzice  przyprowadzają  i  odbierają  dzieci  z
przedszkola w godzinach pracy danej grupy)


