
 

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI I PRACOWNIKÓW 

W ZESPOLE PRZEDSZKOLI NR 1 

W OKRESIE PANUJĄCEJ  PANDEMII COVID-19 

OBOWIĄZUJE OD 1 września2020 r.  

 

I. Przebywanie dzieci i pracowników w placówce: 

1. Przed wejściem do budynku obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe. 

Dozowniki płynu dezynfekującego umieszczono w holu i w szatniach przedszkola. 

2. Sposób przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola regulują oddzielne 

procedury. 

3. Organizację i harmonogram pracy placówki reguluje oddzielne zarządzenia dyrektora, 

jednakże – w miarę możliwości organizacyjnych - z zachowaniem zasady, że 

jednagrupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali z tymi samymi 

opiekunami. 

4. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce  - wyłącznie zdrowych,do 

niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( maseczka 

zakrywająca usta i nos, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). 

5. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego miedzy 

sobą minimum 1,5 m., w każdej przestrzeni placówki. 

6. Sale przedszkolne zostają przygotowane do użytku przez dzieci według ścisłych 

wytycznych GIS, MZ, MEN. Szczegółowy zbiór wytycznych stanowi załącznik nr 2 

do zarządzenia dyrektora nr 15/2020 

7. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

8. Wprowadza się zasadę wietrzenia sali, w której przebywają dzieci i nauczyciele, co 

najmniej raz na godzinę.  

9. W sali, w której przebywają dzieci, usunięte i ograniczone zostają przedmioty i 

sprzęty, których nie można skutecznie uprać, zdezynfekować i wyparzyć (np.: 

pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć dydaktycznych wykorzystywane będą przybory 

sportowe, należy je dokładnie myć, czyścić i dezynfekować.  

10. W przypadku, gdy dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby zostanie ono 

odizolowane w odrębnym, przygotowanym, do tego pomieszczeniu – izolatce. 

Niezwłocznie, o tym fakcie, zostaje powiadomiony rodzic, który jest zobowiązany do 

natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. 

11. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają wyposażeni w środki 

ochrony osobistej, z których maja korzystać poruszając się w częściach wspólnych 

przedszkola oraz według potrzeb i konieczności.  

12. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie w ogrodzie 

przedszkolnym, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. Zasady 

przebywania w ogrodzie reguluje oddzielna procedura, stanowiąca załącznik nr 4 do 

zarządzenia dyrektora nr 15/2020. 



 

 

II. Wydawanie i spożywanie posiłków: 

 

1. Personel kuchenny nie kontaktuje się  z dziećmi ani z personelem pedagogicznym czy 

obsługowym. 

2. Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola pracownicy kuchni 

dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji. 

3. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa ogólnego, odnoszącym się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasadę szczególnej ostrożności 

dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, ich pracy oraz podczas 

przygotowywania posiłków: 

a ) pomieszczenia kuchenne i do wydawania posiłków zostają wyposażone w środki do 

dezynfekcji powierzchni i rąk.  

b ) wielorazowe naczynia, na których będą wydawane  posiłki, będą myte i wyparzane z 

dodatkiem detergentu, w temperaturze 60 stopni.  

c) odległość poszczególnych stanowisk pracy w kuchni wynosi 1,5 m. 

d) stanowiska pracy – blaty, stoły itp.  każdorazowo będą myte i zdezynfekowane 

podobnie sprzęt kuchenny i naczynia stołowe, sztućce, które będą wyparzane przed 

użyciem, 

e)  personel kuchenny przed rozpoczęciem pracy, zakłada ubranie ochronne, w tym 

rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

f) szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny i dezynfekcje 

opakowań produktów spożywczych wprowadzanych z magazynu przedszkolnego, do 

kuchni. 

g) powierzchnie blatów, wózki, posadzki w pomieszczeniach kuchennych  bloku 

żywieniowego podlegają każdorazowo czyszczeniu przed i po wydaniu posiłków.  

 

4. Pracownicy kuchni wydający posiłki ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie 

ulegały zanieczyszczeniu. Sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Naczynia te są 

wcześniej wyparzone  w temperaturze 60 stopni z dodatkiem detergentu.  

5. Wydawane dzieciom posiłki będą już poporcjowane. 

6. Pracownicy kuchni ustawiają talerze z porcjami w wyznaczonych miejscach lub na 

wózkach – które również każdorazowo po użyciu będzie dezynfekowana. 

7. Posiłki dla dzieci przejmuje wyznaczony personel obsługi. 

8. Personel obsługowy przed rozdaniem dzieciom posiłku, myje i dezynfekuje ręce, oraz 

zakłada środki ochrony osobistej - maseczkę i rękawiczki jednorazowe. 



9. Personel obsługowy zobowiązany jest do mycia i dezynfekowania każdorazowo stołów 

przy których dzieci spożywają posiłki.  

10. Personel obsługowy zobowiązany jest do utrzymania wysokiego poziomu higieny miejsca 

gdzie dzieci spożywają posiłki – podłogi, stoły, krzesełka, podlegają myciu i dezynfekcji.   

11. Nauczyciele poszczególnych grup dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas 

spożywania posiłku przez dzieci. Zobowiązani są też do przygotowania dzieci do posiłku 

dbając o dokładne mycie rąk mydłem. W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej 

mogą przebywać tylko dzieci, nauczyciel (w miarę potrzeby obsługa przedszkola 

przydzielona do określonego oddziału).  

 

IV Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji 

przez każdorazowym wejściem do budynku.  

2. Pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po 

wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal, łazienek i innych 

powierzchni w przedszkolu. 

3. Nauczycielki zobowiązane są do szczególnej dbałości, aby dzieci myły ręce po 

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z ogrodu przedszkolnego, po 

skorzystaniu z toalety.  

4. Podczas mycia i dezynfekcji pracownicy zobowiązani są do używania rękawiczek i 

maseczek ochronnych. 

5. Wyznaczony pracownikprowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości  części wspólnych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

uchwytów, włączników światła i powierzchni płaskich, w tym blatów. Dyrektor 

placówki sprawuje bezpośrednią kontrolę nad wykonywanymi czynnościami. 

6. Sale dziecięce są regularnie wietrzone. 

7. Każdy sprzęt, zabawka, czy materiał dydaktyczny używany przez dziecko w sali 

będzie podlegał dezynfekcji, całość przestrzeni będzie myta i dezynfekowana przez 

personel obsługowy, minimum dwa razy dziennie podczas nieobecności dzieci w sali 

oraz na koniec dnia po wyjściu dzieci do domu. Szczególną uwagę należy zwrócić, 

aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków do dezynfekcji. 

8. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej 

ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta.  

9. Pracownicy przedszkola dbający o czystość części wspólnych i toalety dla personelu 

zobowiązani są myć i dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: klamki, 

poręcze, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, co najmniej dwa razy dziennie. 

10. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych  dla dzieci i dla personelu zostają 

umieszczone plakaty  z zasadami  prawidłowego mycia rąk i instrukcje prawidłowej 

dezynfekcji. 

 



 

III. Ustala się następujące zasady komunikowania się na drodze nauczyciel- dyrektor- 

rodzic na czas trwania pandemii 

 
1. Najszybszą i najbezpieczniejszą drogą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców 

z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii COVID-19 jest kontakt 

telefoniczny oraz poczta elektroniczna. 

2. Nauczyciele zobowiązani są, by uaktualnić posiadane numery kontaktowe i adresy 

mailowe rodziców, by móc się z nimi skontaktować w sytuacji koniecznej, tj. 

stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka.  

3. Rodzicom zostaje udostępniony służbowy numer kontaktowy do dyrektora 

przedszkola, służący szybkiej komunikacji w razie potrzeby. 

4. W miejscu ogólnie dostępnym zostaje umieszczony spis najważniejszych telefonów 

kontaktowych, w tym do Sanepidu, służb ratunkowych i oddziału zakaźnego w 

Miejskim Szpitalu Jednoimiennym w Poznaniu. 

5. Przygotowany zostaje spis telefonów kontaktowych do rodziców dzieci i nauczycieli 

w formie zestawienia, co ma służyć szybkiej komunikacji. 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez dyrektora przedszkola. 

Dyrektor  może  dokonać wszelkich zmian w opracowanych procedurach.  

Wszyscy pracownicy przedszkola zostają zapoznani z treścią procedury. 

Rodzice zostają zapoznani z  treścią procedury poprzez zamieszczenie treści na stronie 

internetowej. 

 

 

 

 

 

 


