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Procedury bezpieczeństwa dla osób przebywających  

w Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym 

Czarodziejski Dworek w okresie pandemii COVID-19. 
Aktualizacja – 01.09.2020 r. 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. 

4. Regulamin Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Czarodziejski Dworek. 

5. Statut Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Czarodziejski Dworek. 

 

&1 

RODZICE I DZIECI. 

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

1. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

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

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z przedszkola muszą zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i rodziców 

wynoszący minimum 2 metry. 

5. Rodzice/opiekunowie przed wejściem do przedszkola dezynfekują dłonie / zakładają 

rękawiczki oraz zakrywają usta i nos. 

6. Pożegnanie z dziećmi powinno odbywać się na zewnątrz, rodzice/opiekunowie wchodzą  

z dziećmi wyłącznie do holu w którym znajduje się domofon. Z holu dziecko będzie odbierane 

przez pracownika przedszkola, który zobowiązany jest do zmierzenia temperatury ciała 

dziecka. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka 

(temperatura ciała >37,5 ºC) dziecko będzie musiało pozostać pod opieką rodzica. 

7. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola wyłącznie w wyjątkowych 

okolicznościach i tylko do przestrzeni wspólnej z zachowaniem min. 2m odstępu od 

pracowników przedszkola lub innych dzieci i rodziców (z zachowaniem zasady – 1 rodzic  

z dzieckiem na 15 m
2 
). 

8. Podczas odbierania dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie informują pracownika 

przedszkola w holu przed wejściem o chęci odebrania dziecka i czekają na dzieci na zewnątrz 

zachowując dystans społeczny (min. 2m). Gdy dziecko będzie gotowe pracownik przedszkola 
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przyprowadzi dziecko do przedszkolnego holu skąd zostanie ono odebrane bezpośrednio przez 

rodzica/opiekuna dziecka. 

9. W przedszkolnym holu, w którym znajduje się domofon może w tym samym czasie 

przebywać 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

10. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola ani z przedszkola niepotrzebnych rzeczy  

i zabawek. Prace plastyczne, kolorowanki i książki będą zostawały w przedszkolu. 

 

II. Zalecenia i wytyczne dla rodziców. 

1. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są  

do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia. 
2. Rodzice/opiekunowie powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach 

higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą 

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie a także zwracać uwagę na odpowiedni sposób 

zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  
3. Rodzice/opiekunowie powinni zadbać o to by strój w jakim przychodzi dziecko był jak 

najprostszy w obsłudze, tak by dziecko poradziło sobie samo z rozebraniem i ubraniem.  
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PRACOWNICY PRZEDSZKOLA. 

I. Organizacja opieki. 

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

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W zajęcia opiekuńcze nie mogą być angażowane osoby powyżej 60 roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi. 

3. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

4. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola wynoszący min. 1,5m. 

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

niż 4 m
2  

na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

6. Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali. 

7. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele i terapeuci. 

8. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci. 

9. Z sali, w której przebywa grupa nie mogą znajdować się sprzęty i przedmioty, których nie 

można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Pozostałe rzeczy należy dokładnie czyścić i 

dezynfekować. 

10. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. 

11. Nauczyciele dbają, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem,  

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizują pokaz 

właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.  
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12. Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola,  

przy zachowaniu maksymalnej odległości i dystansu społecznego.  

13. Dzieci mogą korzystać z przedszkolnego placu zabaw, przy zachowaniu zmianowości grup. 

14. Zajęcia terapeutyczne będą odbywały się z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. 

Dziecko podczas zajęć będzie korzystało z indywidualnych pomocy terapeutycznych. Sprzęt 

wspólny po każdym dziecku będzie dezynfekowany. 

 

II. Zachowanie higieny. 

1. Regularne mycie i dezynfekcja rąk przez dzieci i pracowników przedszkola. 

2. Udostępnienie pracownikom indywidualnych środków ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, osłony na nos i usta, fartuchy z długim rękawem. 

3. Dokładne, codzienne prace porządkowe w ciągach komunikacyjnych. 

4. Dezynfekcja powierzchni dotykowych – klamek, włączników świateł, domofonu, 

powierzchni płaskich, blatów. 

5. Instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w każdym pomieszczeniu 

sanitarnohigienicznym. 

6. Bieżąca dezynfekcja toalet. 

7. Regularne mycie i dezynfekcja sprzętów znajdujących się na przedszkolnym placu zabaw. 

8. Przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia zdezynfekowanych pomieszczeń  

i przedmiotów zgodnie z zaleceniami producenta, znajdującymi się na opakowaniu 

użytego środka do dezynfekcji. 

9. Wyznaczenie i przygotowanie miejsca, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.  

10. Przebywanie osób trzecich w placówce zostanie ograniczone do niezbędnego minimum  

z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

 

III. Gastronomia. 

1. Przy organizacji żywienia, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa 

odnoszącego się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadzone zostaną 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników – 

dystans społeczny, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekcyjne do czyszczenia powierzchni 

i sprzętów. 

2. Utrzymywanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

3. W miejscu przeznaczonym do spożywania posiłków blaty stołów, poręcze i krzesła muszą być 

dezynfekowane przed każdym posiłkiem. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć  

w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 ºC lub je wyparzać. 

4. Dzieci mogą korzystać z dystrybutorów na wodę, jedynie pod nadzorem opiekuna. 

 



 
 

4 
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Czarodziejski Dworek  

ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa 
tel: 690-629-501; 510-318-948;       e-mail: kontakt@czarodziejski-dworek.pl 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia. 

1. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  

z przedszkola. 

2. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych pracownik nie może przyjść do pracy, 

powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

3. 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 powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty, itp.). 

5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

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

6. W widocznym, łatwo dostępnym miejscu zostanie umieszczona tablica informacyjna z 

potrzebnymi numerami telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb 

medycznych. 

7. W przypadku podejrzenia zakażenia zostanie ustalona lista osób przebywających w tym 

samym czasie /częściach podmiotu, w których przebywała osoba z objawami zakażenia. 

Osoby te powinny zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym – dostępne na stronach: gis.gov.pl; 

gov.pl/web/koronawirus.  

8. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępne na stronach: gis.gov.pl; gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujące przepisy 

prawa. 

 

 

 


