
Procedura organizacji pracy Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą. 

 

1.Organizacja opieki w przedszkolu: 

- jedna grupa (12 dzieci) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, 

- do grupy przyporządkowani są stali opiekunowie, 

- w grupie przebywa 12 dzieci, 

- minimalna przestrzeń na dziecko wynosi 4 m2 i każdego opiekuna, 

- w sali, w której przebywają dzieci dzieciom dostępne są przedmioty lub 

zabawki, które można skutecznie uprać i zdezynfekować,  

- dzieciom nie wolno zabierać ze sobą z domu do  placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek, 

- wietrzenie sal przedszkolnych, w których przebywają dzieci odbywa się co 

najmniej raz na 1 godzinę, 

- organizacja pracy przedszkola uniemożliwia stykanie się dzieci ze sobą z 

poszczególnych grup, 

- opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni 

podmiotu wynoszący minimum 1,5 metra, 

- personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi, 

- rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z  przedszkola 

zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i 

innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m, 

- rodzice mogą wejść z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej 

przedszkola (hol oraz szatnia przedszkolna) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z 

dzieckiem na 15 m2 – tj. w szatni przedszkola może przebywać 2 rodziców i 

dwoje dzieci, 

- do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 



- dzieci do przedszkola przyprowadzane /odbierane są wyłącznie przez osoby 

zdrowe, 

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, 

- wprowadza się ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (minimum to: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk przy wejściu, tylko osoby zdrowe), 

należy wcześniej umówić się za pośrednictwem telefonu lub poczty email, 

- ustala się szybki sposób komunikacji z rodzicami za pośrednictwem telefonu, 

- w celu monitorowania stanu zdrowia dzieci, oprócz obserwacji dopuszcza się 

również pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym, który 

po każdym wykonaniu pomiaru zostanie zdezynfekowany, 

- jeżeli dziecko będzie manifestowało lub przejawiało niepokojące objawy 

choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zachowaniem 

minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzice zostaną niezwłocznie 

powiadomieni telefonicznie o stanie dziecka i zobligowani do pilnego odebrania 

dziecka z przedszkola, 

- w miarę możliwości, dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości  i 

zmianowości grup (maksymalnie 12 dzieci na placu przedszkolnym), 

- sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu 

- nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola (np. spacerów), 

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

- przy drzwiach głównych do przedszkola znajduje się płyn dezynfekcyjny do rąk 

oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe 

wchodzące do przedszkola, 

-  personel przedszkola pilnuje, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie 

przy wejściu, mieli założone rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos, 



- wszyscy przebywający w przedszkolu zobligowani są do regularnego mycia rąk 

wodą z mydłem  - szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po 

powrocie ze świeżego powietrza, skorzystaniu z toalety (personel pilnuje, aby 

czynności higieniczne wykonywały dzieci), 

- w przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek 

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

posiłków, klawiatury, włączników, 

- personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w 

indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na 

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

np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do 

aktualnej sytuacji), 

- w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

instrukcje, 

- prowadzi się bieżącą dezynfekcję toalet. 

3. Gastronomia: 

- organizacja żywienia w przedszkolu (kuchnia, sale przedszkolne)obok 

warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do 

funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady 

szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w 

miarę możliwości odległości stanowisk pracy . Szczególny nacisk kładzie się na  

utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy , opakowań i 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń i sztućców, 

- korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych 

(zmianowane wydawanie posiłków, czyszczenie blatów i  stołów, poręczy 

krzeseł), 



- naczynia wielorazowe , na których wydawane są  posiłki w przedszkolu myte 

są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 stopni 

Celsjusza i wyparzane, 

- obiad dostarczany jest w szczelnie zamkniętych termosach. 

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola: 

- do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, 

- nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 

roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, 

- zostały wyznaczone i przygotowane pomieszczenia , w których będzie można 

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych, 

- została opracowana procedura postępowania na wypadek zakażenia 

koronawirusem  lub zachorowania na COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


