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Zarządzenie NR …………
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu

z dnia …………………………………….
w sprawie: wprowadzenia „Procedury – zasady bezpieczeństwa na terenie oddziału

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Zawierciu w okresie pandemii Covid-19”

Na podstawie :
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 

ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
5. w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze 

zm.)
6. § 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19( Dz. U z 2020r. poz. 493)

7. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)

8. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych 
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi 
w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)

Procedury bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Zawierciu, ul. Zarzecze 2, 42-400 Zawiercie

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie 
pandemii COVID-19,  dotyczące wszystkich pracowników oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej nr 11 w Zawierciu oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej 
placówki.

2. Celem procedury jest: 

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem

b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad 
dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia ale mimo 
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka 
związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do 
placówki jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 



II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 
ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia 
również przy wejściu do szkoły i przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia 
rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski – 

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-
19. 

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach 
oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.W 
związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej deklaracji stanowiącej 
załącznik 2.

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka (gabinet pielęgniarki) oraz pracownika 
(gabinet pedagoga), wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, 
półmaski, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla 
koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z 
procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V. 

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć 
przyborów sportowych. 

7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie 
uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły/przedszkola , który  dokonuje pomiaru temperatury 
dziecka/pracownika przy wejściu do placówki.

9. Dopilnowuje aby przy wejściu umieszczono dozowink z płynem do dezynfekcji rąk, a w 
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych były mydła w dozownikach oraz instrukcje z 
zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

1.Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa 
razy dziennie.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, 
gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola

3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników 
kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne,

4. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z przedszkola/ w trakcie pracy często myją 
i odkażają ręce wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach.

6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po przedszkolu.

7. Pracownicy  pedagogiczni  –  nauczyciele:  pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora 
harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury 2 opiekunów tj. nauczyciel 



i pomoc nauczyciela lub dwie nauczycielki, świadczące działania opiekuńczo – wychowawcze lub 
mogą też częściowo dydaktyczne, pozostałe kontynuują edukację zdalną z domu. 

8. Nauczyciele  pełniący dyżur w przedszkolu:
a) Organizują działania opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjno – opiekuńczo - wychowawcze w
wymiarze 5 godz. dziennie.

b) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. 
Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć  w dzieciach poczucie bezpieczeństwa
i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

c) Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej  w widocznych 
miejscach w przedszkolu

d) Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 
szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie  ze świeżego powietrza, po 
zabawie.

e) Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej 
zabawce na placu zabaw.

f) Po zakończeniu dyżuru lub przed jego rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną 
z domu, zgodnie z zasadami pracy zdalnej oraz okresowym planem pracy,  dokumentując codzienne
działania zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami -  w formie tabelarycznej 

9. Nauczyciele nie pełniący dyżuru w przedszkolu:

a) Wykonują  pracę zdalną zgodnie z przyjętymi zasadami i dokumentują ją.

b) W godzinach pracy przedszkola są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w 
niezbędne działania.

10. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela:

a) Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować

b) Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

c) Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 
czystości ciągów komunikacyjnych.

d) Dezynfekują powierzchnie dotykowe między innymi:  poręcze, klamki, włączniki światła, 
uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków itp. z 
potwierdzeniem wykonania działania na karcie monitoringowej (ZAŁĄCZNIK NR  2,  
ZAŁĄCZNIK NR 3)

e) Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka z podejrzeniem 
choroby w tym podejrzeniem zakażenia koronawirusem

f) Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń 
w przypadku stwierdzenia  podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 



11. Pracownicy kuchni 

a) Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 
zbiorowego żywienia.

b) Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.

c) Oprócz środków higieny osobistej, fartuchów stosują również rękawiczki.

d) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

e) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza 
kuchennego, zmywalni i obieralni.

f) Zwracają uwagę na higieniczny odbiór towaru od dostawców: na ubiór dostawcy: fartuch biały, 
maseczka, rękawiczki. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, 
papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.
 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  
w okresie pandemii covid-19 na terenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w 
Zawierciu i podpisują omówione stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i 
omówioną deklaracje stanowiącą ZAŁĄCZNIK NR 4.

2. Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w oddziale przedszkolnym minimum 2 dni robocze 
przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej do godziny 12.00 (telefonicznie).

3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, 
jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia 
do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający 
jego ponowne przyjęcie.

4. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do codziennego podpisywania kwestionariusza oceny 
ryzyka epidemiologiczne (załącznik 5). Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego będzie 
dostępny u osoby dyżurującej w formie papierowej i na stronie internetowej do pobrania.

5. W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli 
rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany 
do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku 
opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka. 

6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych 
przedmiotów przez dziecko do placówki.

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 
mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają
uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

8. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi, który pełni 
dyżur przy wejściu do placówki do godziny 9.00– nie wchodzi na teren przedszkola.  Rodzice i 
opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do 



zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich
rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. 

9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub 
nauczyciela

10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Wyrażają pisemną zgodę na codzienny pomiar temperatury u swojego dziecka- ZAŁĄCZNIK 6

11. Rodzice ubierają dzieci w wygodne ubrania, łatwe do zakładania i zdejmowania dla dzieci, aby 
zminimalizować koniecznośc bliskiego kontaktu dziecka z pracownikami.

12. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice 
wyznaczają i zgłaszają wychowawcy stałe maksimum dwie osoby do przyprowadzania i odbierania 
dziecka z przedszkola. 

V. PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

  1.Zasady regulujące, które dzieci mają pierwszeństwo do korzystania z opieki 
w przedszkolu.

a) Pierwszeństwo do korzystania z opieki w przedszkolu mają dzieci pracowników systemu ochrony 
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący 
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz te, których 
rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

b) Rodzice i opiekunowie prawni, którzy chcą skorzystać z opieki w przedszkolu muszą zgłosić się 
telefonicznie bądź mailowo do wychowawców grup oraz wypełnić kwestionariusz (ZAŁĄCZNIK   
NR 7 ),  na podstawie którego Dyrektor zadecyduje, kto w pierwszej kolejności będzie mógł  
skorzystać z opieki.  Takie rozwiązanie musi być przyjęte ze względu na ograniczoną ilość dzieci 
mogących przebywać w przedszkolu.

2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

a) W czasie trwania pandemii  przedszkole  będzie czynne  w godzinach 7.00- 17.00 ze względu na 
zmianę organizacji pracy i konieczność wdrażania  wytycznych w zakresie utrzymania reżimu 
sanitarnego w przedszkolu. 

b) Rodzic z dzieckiem podchodzi pod główne drzwi placówki w momencie kiedy nikogo więcej tam nie
ma. W rzypadku gdy ktoś się tam znajduje, czeka w bezpiecznej odległości (2m) do momentu aż nie 
będzie nikogo koło drzwi.

c) Rodzice zachowują bezpieczny dystans w odniesieniu do pracowników placówki.

d) Pracownik dyżurujący otwiera drzwi w maseczce lub przyłbicy i rękawiczkach i dokonuje     
pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym dziecku. Wyniki zapisuje w tabeli pomiaru    
temperatury ciała (ZAŁĄCZNIK NR 8). Jeżeli rodzic odmówi wykonania pomiaru temperatury nie 
będzie możliwości pozostawienia dziecka  w przedszkolu. W momencie gdy pomiary są w normie 
rodzic przekazuje ankietę o stanie zdrowia dziecka (ZAŁĄCZNIK NR 5) i dziecko osobie dyżurującej 
nie przekraczając progu przedszkola. Ankieta zostaje włożona  przez pracownika do pudełka    
znajdującego się na dyżurce przy wejściu.



e) Następnie pracownik przechodzi z dzieckiem do toalety w szatni i nadzoruje poprawne
i bardzo dokładne  mycie rąk dziecka z użyciem mydła. Po umyciu i osuszeniu rąk dziecka wspólnie 
przechodzą do szatni gdzie dziecko przebiera się., a następnie znowu myje ręce. Osuszanie 
każdorazowo odbywa się przy pomocy ręcznika papierowego wyrzucanego do zamykanego kosza.

f) Następnie pracownik wraz z dzieckiem przechodzą do sali przedszkolnej, do której dziecko jest 
przyporządkowane i przekazuje go pod opiekę nauczycielowi. 

g) Odbieranie dzieci z przedszkola odbywać się będzie w podobny sposób. Osoba przychodząca po 
dziecko dzwoni do wychowawcy i czeka na otwarcie drzwi przez osobę dyżurującą. Jeżeli pod 
drzwiami znajdują się już jakieś inne osoby należy poczekać w bezpiecznej odległości. Pracownik 
przedszkola otwiera drzwi i udaje się po dziecko do sali. 
W szatni w obecności pracownika dziecko przebiera się. Rodzic nie wchodzi do przedszkola,   
dziecko przekazywane jest mu w drzwiach. Na prośbę nauczyciela pracownik dyżurujący może 
przekazać jakieś istotne informację dla rodziców.

3. Przebywanie dziecka w przedszkolu.

1) Zajęcia w sali przedszkolnej

a) W grupie ogólnodostępnej może przebywać w jednym czasie maksymalnie 12 dzieci, nauczyciel 
i pomoc nauczyciela. W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na 
przebywanie dwójki dzieci więcej.

b) W przypadku gdy zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci niż ustalona , dyrektor lub 
wychowawca poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.

c) Nauczyciel organizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze z uwzględnieniem zachowania 
w miarę możliwości bezpiecznego odstępu między dziećmi. 

d) Codziennie przypominane są zasady poprawnego mycia rąk poprzez pokaz  i przykład własny 
nauczyciela. 

e) Z sal usunięte zostają dywany, zabawki pluszowe, gry, puzzle, małe koraliki, drewniane klocki,    
oraz inne przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

f) Szafki używane przez dzieci znajdują się w bezpiecznych odstępach, a nauczyciel nadzoruje 
korzystanie z nich przez dzieci. Dzieci bawią się wybranymi zabawkami, które będą dostępne 
indywidualnie w bezpiecznym odstępie od innych dzieci. 

g) Zabawki i używane przedmioty oraz powierzchnie dotykowe są dezynfekowane. 

h) Podczas zajęć nauczyciel może mieć założone środki higieny osobistej. 

i) Przed wejściem dzieci do sali konieczne jest wcześniejsze jej dokładne wywietrzenie. Następnie    
salę należy wietrzyć co godzinę. 

2) Korzystanie z toalety

a) Korzystanie z toalety odbywa się pod nadzorem osoby dorosłej, jednak w taki sposób, aby 
dziecko nie odczuwało dyskomfortu  z tego powodu i z poszanowaniem dla jego godności. Pod 



nadzorem osoby dorosłej dziecko poprawnie i dokładnie myje ręce. Toaleta po skorzystaniu z niej 
jest każdorazowo dezynfekowana. Ręce wycierane są ręcznikiem papierowym, który wyrzucony 
zostaje do zamykanego kosza. 

b) W przypadku, gdy dziecko nie jest na tyle samodzielne aby skorzystać z toalety lub potrzebuje innej 
pomocy, pomaga mu pracownik, który ma obowiązek złożenia maseczki lub przyłbicy, czystych 
rękawiczek jednorazowych i fartucha z długim rękawem.  Po czynnościach higienicznych rękawiczki 
należy wyrzucić, przyłbicę zdezynfekować,  a maseczkę zmienić na czystą. Fartuch przekazać do prania
w minimum 60 stopniach Celsiusza. Jeżeli będzie potrzeba przebrania dziecka, brudne ubrania należy 
szczelnie zapakować i wynieść gdzie dzieci nie mają dostępu. Następnie przy wyjściu dziecka 
z przedszkola poinformować rodzic o tym fakcie i przekazać mu ubranie. 

3)Spożywanie posiłków

a) Posiłki dla dzieci przygotowywane są w przedszkolu przez pracowników kuchni.

b) Pracownicy kuchni nie mają kontaktu fizycznego z dziećmi i ograniczony do minimum kontakt z 
innymi pracownikami. 

c) Posiłki wydawane są na wózek kuchenny.

d) Osoby wyznaczone do podawania posiłków dzieciom w trakcie tych czynności mają obowiązek 
zakładania maseczki lub przyłbicy i rękawiczek jednorazowych. 

e) Wózek każdorazowo przed i po użyciu jest dezynfekowany.

f) Dzieci spożywają posiłki przy stolikach. Maksymalna ilość dzieci przy jednym stoliku to dwoje, 
naprzeciw siebie, przy krótszych bokach stolika. Przed każdym posiłkiem dzieci myją dokładnie i w 
prawidłowy sposób ręce pod nadzorem osoby dorosłej. Należy przypominać dzieciom, że nie wolno 
używać sztućców i naczyń innych dzieci podczas posiłków. Po posiłkach dzieci nie myją zębów w 
przedszkolu, będą mogły to zrobić dopiero w domu. Po posiłku następuje dezynfekcja stolików.

4) Wyjścia na plac przedszkolny 

a) Dzieci mogą korzystać ze zdezynfekowanych  urządzeń rekreacyjnych na placu przedszkolnym w 
czasie pobytu w przedszkolu i pod opieką nauczycieli. 

b)W okresie epidemii zabrania się korzystania z placu przedszkolnego i urządzeń rekreacyjnych np. 
przed lub po odebraniu dziecka z przedszkola. 

c) Po pobycie na placu dzieci pod opieką nauczyciela wracają do przedszkola
 i w pierwszej kolejności myją poprawnie i dokładnie ręce. Nauczyciel wchodząc do przedszkola 
dezynfekuje ręce i zmienia maseczkę lub dezynfekuje przyłbicę.

d) Dzieci przebierają się i ponownie myją ręce. Następnie udają się do swojej sali, 
z zachowaniem zasad higieny. 

e) W momencie, kiedy jedna osoba wychodzi na plac, druga osoba  dezynfekuje salę 
i wietrzy pomieszczenia. Po skończonych czynnościach dołącza do opiekuna i dzieci na placu 
przedszkolnym. 

f) W przypadku wystąpienia konieczności udzielania pierwszej pomocy dziecku lub pracownikowi, 
osoba jej udzielająca musi założyć czystą maseczkę, rękawiczki jednorazowe i fartuch ochronny 
oraz zapewnić opiekę reszcie dzieci. Po ocenieniu sytuacji należy podjąć odpowiednie kroki 



zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą  bezpieczeństwa przyjęta w przedszkolu.

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch 
ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowane do IZOLATORIUM – wyznaczonego 
pomieszczenia przez dyrektora placówki.

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia 
rodziców o zaistniałej sytuacji.

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na
999 lub 609-794-670.

6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-
19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

7.Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium

8. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, 
fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

9. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 
bezpieczeństwa. 

10. Po skończeniu izolacji wyznaczone pomieszczenie i toaleta oraz szatnia powinny być 
zdezyfekowane 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i 
opiekunów prawnych dzieci

4. Procedurę należy udostępnić do zapoznania rodzicom, opiekunom prawnym 
uczęszczających do przedszkola dzieci, na stornie internetowej przedszkola oraz tablicy 
ogłoszeń.

..................................................
Podpis pracodawcy

Zawiercie, dn...............................................
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