
 

    PROCEDURA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY  

NA TERENIE PRZEDSZKOLA W SYTUACJI COVID -19   

w PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK  

Łódź, Sienkiewicza 60  

Podstawa:  Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz z dnia 26.08.2020 r. dla przedszkoli 

publicznych wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) 

§ 1 

Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad i działań wzmożonej higieny w przedszkolu w taki sposób, aby 

zminimalizować ryzyko zarażenia  COVID – 19. 

§ 2 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem procedury jest określenie zasad bezpieczeństwa i higieny na terenie przedszkola 

w sytuacji COVID -19  w przedszkolu. 

§ 3 

Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców 

 i opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

§ 4 

Zasady dotyczące stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny na terenie przedszkola 

w sytuacji COVID -19   

1. Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących  chorobę 

zakaźną oraz  zdrowy personel. 

 

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.  

 
3.  Rodzic podpisuje oświadczenie oraz wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka  na 

odpowiednich formularzach /do pobrania na stronie lub w przedszkolu/  

 



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

przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

 
5. W przedszkolu obowiązuje ograniczenie przebywania osób trzecich do minimum z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności.  

 

6. Dzieci nie przynoszą do przedszkola  niepotrzebnych zabawek i przedmiotów. 

 

7. Każda grupa przebywa w swoich salach i tam spożywa posiłek. 

 

8. W sali znajdują się przedmioty i sprzęty, które łatwo można zdezynfekować. 

 

9. Każdy nauczyciel ma dostęp do szybkiej komunikacji z rodzicem.  

 

10. W miarę możliwości zapewniamy dzieciom odpowiednią przestrzeń do zabawy i po zabawie 

dezynfekujemy zabawki, z których dzieci korzystały. 

 

11. Nauczyciel przestrzega, aby sale były wietrzone co godzinę. 

 

12. W miarę możliwości opiekunowie zachowują  dystans społeczny miedzy sobą. 

 

13. Personel przedszkola oraz dzieci  znają zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 

 

14. Dzieci regularnie myją ręce wodą  z mydłem po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po 

powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 

15. Powierzchnie ciągów komunikacyjnych są często dezynfekowane.  

 

16. Na terenie przedszkola należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z 

zachowaniem środków ostrożności /osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk/. 

Każdą osoba wpisuje się na specjalną listę podając datę, imię i nazwisko oraz numer telefonu.  

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola. 



3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada 

dyrektor przedszkola. 

                                                                                  

  Łódź, 28.08.2020 r. s. Małgorzata Ochęduszko  

Dyrektor przedszkola 


