
PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM, RODZICOM 

I PRACOWNIKOM W PUBLICZNYM POZYTYWNYM PRZEDSZKOLU W LEŚNIEWIE 

Podstawa prawna 

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. oraz zalecenia 

Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia z dnia 05 sierpnia 2020. 

 Ustawa z dnia14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz.59, oraz z 2020 r. 322, 374 i 567 i 1337) 

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA DO/ Z PRZEDSZKOLA. 

1. W czasie ograniczonego działania placówka Publiczne Pozytywne Przedszkole w Leśniewie 

będzie otwarte w godzinach od 7.00 do 17.00. 

2. Ścieżka komunikacji z Dyrektorem: 

- telefonicznie: 882 047 658  

- mailowo: a.barzowska@pozytywneinicjatywy.pl 

3. Ścieżka komunikacji z opiekunami: 

- telefonicznie: 539 940 976 

- domofon 

4. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje 

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W 

związku z powyższym wymagane jest podpisanie stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik 

nr1 do niniejszej procedury. 

5. Rodzice przyprowadzają dzieci do godziny 8:30 rano, po tej godzinie ze względów organizacyjnych 

nie ma możliwości pozostawienia dziecka w placówce. 

6. Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki zobowiązane są do zachowania 

wszelkich środków ostrożności ( zasłanianie ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury). 

7. Do placówki wchodzimy po kolei, tak aby w szatni przebywało na raz nie więcej niż 2 

dorosłe osoby w szatni grup. 

8. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/ odbierający zobowiązani są do zachowania 

dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m. 

9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej. Obowiązuje 



bezwzględny zakaz wchodzenia do sal. (Pukamy do drzwi, nie otwierając ich 

oczekujemy na odbiór lub przyprowadzenie dziecka przez pracownika placówki). 

10. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci 

zdrowe . 

11. Jeśli zostaną zaobserwowane objawy choroby u dziecka takie jak: 

ZACHOWANIE: dziecko wykazuje objawy nadmiernego zmęczenia, jest apatyczne 

lub nadmiernie poirytowane, płacze częściej niż zwykle, pokłada się, nie chce brać 

udziału w zajęciach, objawy przeziębieniowe. 

 TEMPERATURA CIAŁA: 37,5 -38°C. 

 SKÓRA: jeżeli na skórze pojawi się wysypka, wzmożony świąd. 

 OCZY: zapalenie spojówek (oko jest zaczerwienione, zbiera się wydzielina ropna, 

 która wycieka lub zasycha w oku). 

 UKŁAD ODDECHOWY: dziecko ma problemy z oddychaniem, oddech świszczący, 

 charczący lub zmieniony głos (chrypka), występuje kaszel, katar. 

 UKŁAD TRAWIENNY: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich godzin wymiotowało, ma nudności, 

bóle brzucha. 

 JAMA USTNA: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia, ślina wycieka 

 dziecku z ust, skarży się na ból zęba. 

 W sytuacji rozpoznania powyższych objawów chorobowych u dziecka zostaje ono 

 odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. Dyrektor powiadamia telefonicznie rodzica. 

 Rodzic zobowiązany jest do PILNEGO zabrania dziecka z przedszkola oraz do kontaktu z lekarzem. 

12. Podczas pobytu dziecka w placówce Rodzice zobowiązani są do dyspozycyjności 

(ewentualny kontakt telefoniczny, nagła konieczność odbioru dziecka). 

13. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka 

 i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie należy zgłaszać 

 dołączając stosowne zaświadczenie lekarskie. 

14. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane do / z przedszkola wyłącznie przez osoby 

zdrowe (Poprzez Rodziców prawnych opiekunów lub osoby upoważnione poniżej 60 

roku życia). 

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

 domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola oraz należy o tym 



 poinformować dyrekcję placówki. 

16. W przypadku wystąpienia zakażenia COVID-19 u dziecka lub osób z najbliższego 

otoczenia dziecka należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Publicznego Pozytywnego Przedszkola 

w Leśniewie. 

PRZEBYWANIE DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA. 

 1. Dzieci przebywają w wyznaczonej sali. 

 2. Do grupy będą wyznaczeni stali opiekunowie. 

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

 mniejsza niż 1,5 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

 4. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

 Przedszkola wynoszący min. 1,5 m. 

 5. Obowiązuje taka organizacja pracy, która ogranicza stykanie się ze sobą 

 poszczególnych grup (np. różne godziny pobytu grup na placu zabaw). 

 6. Dzieci nie przynoszą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów oraz swoich zabawek, 

 przytulanek itp. 

 7. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą korzystać z placu zabaw na terenie przedszkola oraz będą 

 wychodzić na spacery poza teren przedszkola. 

 8. Sprzęt na placu zabaw przedszkola będzie regularnie dezynfekowany. 

 9. Personel pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi. 

 10. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni 

 w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na 

 usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. 

 przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej 

 sytuacji). 

 11. Rodzice oraz pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego przypominania 

 dziecku o podstawowych zasadach higieny. Powinno ono unikać dotykania oczu, nosa 

i ust, często myć ręce wodą z mydłem. 

 12. Dziecko powinno być także systematycznie wdrażane do odpowiedniego sposobu zasłania 

twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 13. Rezygnujemy z mycia zębów. 

 15. Systematycznie będzie przeprowadzana i monitorowana dezynfekcja toalet, ciągów 



 komunikacyjnych oraz powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni 

 płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

 klawiatury, włączników. 

 16. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

 znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

 przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

 przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

 służących do dezynfekcji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 Z procedurą dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i kadry zostali zapoznani 

wszyscy pracownicy Przedszkola, a fakt ten poświadczają własnoręcznymi podpisami 

załącznik 2 niniejszej procedury. 

oraz rodzice dzieci poprzez złożenie oświadczenia. 

 Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola. 

 

 Do przestrzegania zapisów niniejszej procedury zobowiązani są również rodzice, 

prawni opiekunowie i osoby upoważnione przez rodziców do przyprowadzania 

i odbierania dzieci z Przedszkola. 

 

Załącznik 1 

Imię, nazwisko i grupa dziecka:……………………………………………………………… 

Imię, nazwisko matki dziecka:…………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko ojca dziecka:…………………………………………………………………… 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą dziecko nie ma 

i nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, nikt z rodziny nie przebywa na 

kwarantannie ani w domowej izolacji. Dziecko jest zdrowe. Mam pełną świadomość 

zagrożenia jakie niesie ze sobą koronawirus. Biorę pełną odpowiedzialność za 

dobrowolne przyprowadzanie dziecka do placówki. 

I. Zapoznałem/łam się z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 

i pracownikom w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu w Leśniewie" 

i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 



II. Zapoznałem/am się z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu w Leśniewie i zobowiązuję się do jej 

przestrzegania. 

III. Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury dziecka przed wejściem do Publicznego Pozytywnego 

Przedszkola w Leśniewie oraz w trakcie pobytu dziecka w placówce wg potrzeb. 

………………………… …………………………………………………… 

( miejscowość, data ) ( podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka ) 


