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PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE 

W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W DZIERZGONIU 

ZGODNE Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 04.05.2020 R. 

 

I. ORGANIZACJA OPIEKI W PODMIOCIE: 

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

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

3. W grupie może przebywać do 12 dzieci ( zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ilości dzieci 

przypadających na jednego opiekuna). 

4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza 

niż 4m2 na dziecko i każdego opiekuna. 

5. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można 

skutecznie uprać lub zdezynfekować. Do przedmiotów tych należą: pluszowe zabawki, 

siedziska i poduszki, klocki, puzzle, dywany, książki (ze względu na częste branie tych rzeczy 

do buzi).  

6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek. (Zał. 1 informacja dla rodziców / opiekunów). 

7. Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. Aby nie narażać dzieci na przeciągi, czy przebywanie w sali, w której panuje 

temperatura poniżej 20o C, dzieci będą przeprowadzane na czas wietrzenia do drugiej pustej sali 

lub w przypadku sprzyjających warunków pogodowych, dzieci z opiekunami będą wychodziły 

na plac przedszkolny. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, okna uchylne będą otwierane 

nie powodując przeciągów.  

8. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci ( różne godziny zabawy na dworze). 

9. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. – punkt trudny do spełnienia w przedszkolu. 

10. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. (Zał. 2 procedury dla personelu pomocniczego oraz dla personelu opiekującego się 

dziećmi). 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do / z placówki mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. (Zał. 1)  

12.  Rodzice / opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, 

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem (Zał. 1) lub w odstępie od kolejnego rodzica z 
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dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

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

gorączka powyżej 37o C (przy wejściu dziecko będzie miało mierzoną temperaturę Zał. 8), 

kaszel, katar, brak smaku, węchu, ból gardła, ból stawów, ból brzucha, krótki oddech). W 

przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci lub 

pracowników, nie zostanie wpuszczone do placówki, a rodzice zostaną poproszeni o zabranie 

dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.  

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

15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

16. Należ ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

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

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

17. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami / opiekunami dziecka. Lista dzieci, 

ich rodziców / opiekunów wraz z numerami telefonów zostanie umieszczony w widocznym 

miejscu w sali. 

18. Przedszkole na ul. Słowackiego 4 posiada dwa termometry bezdotykowe (na parterze budynku 

znajduje się w gabinecie metodycznym w apteczce, na piętrze w gabinecie intendenta w 

apteczce).W oddziałach przedszkolnych mieszczących się w budynku SP na ul. Zawadzkiego 

38A jeden termometr (a szatni w apteczce), w oddziale przedszkolnym w Żuławce Sztumskiej 

jeden termometr ( w zapleczu gospodarczym w apteczce). 

19. Należy uzyskać zgodę rodziców / opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka (Zał. 3).  

20. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w 

odrębnym pomieszczeniu (gabinet metodyczny) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców / opiekunów w 

celu pilnego odebrania dziecka z placówki. 

21. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości oraz dezynfekcji elementów wyposażenia placu 

zabaw po każdym pobycie dzieci na terenie.  

22. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren placówki. 

II. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI  

1. Przed wejściem do budynku należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o 

obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola. 
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2. Należy dopilnować, aby rodzice / opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali 

rękawiczki jednorazowe oraz zakrywali usta i nos. Na drzwiach wejściowych zostaną 

umieszczone piktogramy przypominające o obowiązku zachowania odległości, noszenia 

maseczki, dezynfekcji dłoni i zakładanie rękawiczek jednorazowych. 

3. 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. Dzieci wycierają rączki w ręczniki papierowe jednorazowe. Instrukcje mycia i dezynfekcji 

rąk znajdują się przy każdej umywalce. 

4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników. (Zał. 4 i zał. 10) 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Wietrzenie pomieszczeń po dezynfekcji. 

6. Personel jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, 

jednorazowe maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem – do przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka. Zużyte środki ochrony osobistej składowane będą w specjalnie do tego 

przygotowanym, opisanym, zamkniętym pojemniku. 

7. Bieżąca dezynfekcja toalet – monitoring. (Zał. 5) 

8. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować.  

Użyte zabawki przez dzieci składane będą do przygotowanego tylko do tego celu pojemnika.  

(Zał. 6) 

III. GASTRONOMIA    

1. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w sali, w której dzieci spędzają czas. Obligatoryjne 

jest czyszczenie i dezynfekcja blatów stołów, poręczy i siedzisk krzeseł po każdym posiłku. 

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

minimum 60o C lub je wyparzyć.  

2. W przedszkolu opiekunowie dzieciom dozują wodę z 5 litrowych butli do kubeczków 

jednorazowych. 

3. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w placówce obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

wprowadzone zostaną zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki 

ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. (Zał. 9) 

 Przed wejściem do kuchni pracownicy – kucharki dezynfekują ręce. Pracują w rękawicach 

ochronnych jednorazowych zachowując 2 m odstęp z zachowaniem procedur dezynfekcji 

urządzeń kuchennych zgodnie z regulaminem HACCAP. 
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4. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, dzieci z poszczególnych grup, spożywają posiłki w 

swoich salach. Wielorazowe naczynie i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze minimum 600C lub je wyparzać. 

5. Dostawcy produktów żywnościowych zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności (maseczka, 

rękawiczki ochronne).  

 

 

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU 

PLACÓWKI 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi. 

3. Każdy pracownik przed przyjściem do placówki dokonuje pomiaru temperatury ciała, jak również 

2 x w czasie pracy (Zał. 7 tabela pomiaru temperatury pracowników).W przypadku podwyższonej 

temperatury (powyżej 37oC) pracownik zostaje w domu, informuje o tym fakcie dyrektora 

jednostki i korzysta z teleporady medycznej (lub wykonuje telefon do Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku). 

4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych – gabinet logopedyczny.  

5. Wszyscy pracownicy placówki są poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub http://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy 

wstrzymać przyjmowanie dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.  

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty). 

9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

http://www.gov.pl/web/koronawirus/
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10. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu potrzebnych numerów telefonów, 

w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

11. Utworzenie listy osób przebywających w tym samym czasie w placówce, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego.  

12. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 


