
PROCEDURA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ZASAD DEZYNFEKCJI 

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP  

W ŁODZI, UL. SIENKIEWICZA 60  

 

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

26.08.2020 r. 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 dezynfekcji  w przedszkolu. 

§ 3 

Zakres procedury 

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

rodziców i opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

§ 4 

Zasady dotyczące dezynfekcji w przedszkolu 

1. Każda osoba dorosła jest zobowiązana do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który 

znajduje się przy wejściu do budynku.  Obowiązek dezynfekcji rąk nie dotyczy dzieci.  

2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk należy umieścić  w miejscach niedostępnych dla dzieci. 

3. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe,  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Po korzystaniu dzieci z 

zabawek lub innych sprzętów w salach, dokonywana jest dezynfekcja. Pracownik wykonuje ją 

podczas nieobecności dzieci i nauczyciela w sali. Po dezynfekcji należy pomieszczenie 

wywietrzyć, aby nie narazić dzieci na dotyk lub wdychanie detergentów. Wykaz wykonanych 

dezynfekcji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 



4. Personel obsługi zobowiązany jest do bieżącej dezynfekcji toalet (załącznik nr 1). 

5. Codziennej dezynfekcji podlega sprzęt na placu zabaw lub boisku. W razie niemożności 

zdezynfekowania go, należy go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem. Wykaz 

wykonanych dezynfekcji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

6.  W organizacji pracy w kuchni, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone 

zostały zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego 

pracowników - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące 

do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Kucharka zobowiązana jest do utrzymania wysokiej 

higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców. 

7. W miejscu spożywania posiłków, czyszczenia i dezynfekcji blatów stołów i poręczy 

krzeseł, należy dokonywać przed i po posiłku. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć  

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

8. Preparaty do dezynfekcji  posiadają atesty. 

9. Wszystkie środki czyszczące i dezynfekujące znajdują się w magazynie 

 i są niedostępne dla dzieci.  

§ 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. 

                                                                                                  28.08.2020 r. s. Małgorzata Ochęduszko 

Dyrektor przedszkola 

   

 


