
 

Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 8/2020  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach 

 z dnia  28.08.2020 r. 

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące 

w Publicznym Przedszkolu w Smardzewicach 
 

I. Organizacja opieki w przedszkolu 

 

1. Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych, w poszczególnych grupach zajęcia prowadzą ci 

sami opiekunowie. 

3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt na jedno 

dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2 
. 

4. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie 

myć, czyścić lub dezynfekować.  

5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 

opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie 

/ dezynfekcję zabawki. 

6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

7. W miarę możliwości należy uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup 

dzieci (np. różne godziny zabawy na placu zabaw). 

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

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

9.  Personel kuchenny powinien do niezbędnego minimum ograniczyć kontaktowanie się z 

dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem 

zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z 

dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym muszą rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk). 

12. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic / 

opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych). Osoby te zobowiązane są do zachowanie dystansu 

społecznego co najmniej 1,5 m. 



 

13. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

14. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

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

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

16. Osoby trzecie mogą przebywać w przedszkolu po uzyskaniu zgody dyrektora z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

17. Wychowawcy poszczególnych grup przedszkolnych zobowiązani są sporządzić wykazy 

telefonów rodziców w celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami lub 

opiekunami dziecka. 

18. Po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów możliwy jest na pomiar temperatury ciała 

dziecka termometrem bezdotykowym jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

19. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby opiekun grupy zobowiązany jest 

niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora, a następnie odizolować w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną następnie natychmiast powiadomieni w celu 

pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

20. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu (np. na placu zabaw), 

przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. 

21. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go 

przed używaniem. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Wszystkie osoby dorosłe przed wejściem do budynku przedszkola zobowiązane są do 

dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywana ust i nosa. 

2. Opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dzieci, szczególnie po przyjściu do 

przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z 

toalety, regularnie myły ręce wodą z mydłem. 

3. Wyznaczony pracownik zobowiązany jest utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, toalet, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i 

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

posiłków, klawiatury, włączników. 

 

III. Spożywanie posiłków 

 

1. Dzieci z poszczególnych grup spożywają posiłki w swoich salach.  

2. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze minimum 600 C lub wyparzane. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

przedszkola 

 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 



 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego na terenie szkoły niepokojących  

   objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in. podwyższona temperatura, kaszel,  

   objawy przeziębieniowe), zostają wprowadzone następujące procedury postępowania: 

 niezwłoczne odsunięcie od pracy oraz odesłanie pracownika transportem indywidualnym 

do domu; 

 odizolowanie pracownika w czasie oczekiwania na transport w osobnym pomieszczeniu                  

i zapewnienie mu jednorazowej maseczki oraz rękawiczek; 

 utrzymywanie dystansu co najmniej 2 m w czasie koniecznego kontaktu z podejrzanym                    

o zakażenie; 

 wstrzymanie się od przyjmowania kolejnych dzieci do przedszkola w danym dniu; 

 powiadomienie o zdarzeniu odpowiednich instytucji: organu prowadzącego i Powiatowej 

Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz.   (od poniedziałku do piątku 

w godz  7:30 - 15:05)  tel. +48 44 724 45 84 lub +48 44 724 45 85.  Po godzinach 

urzędowania:  tel. +48 502-237-659 

 w razie pogorszenia się stanu zdrowia pracownika poinformowanie pogotowia 

ratunkowego pod nr 999 lub 112;  

 dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami państwowego inspektora sanitarnego oraz 

wskazówkami organu prowadzącego;  

 w przypadku, gdy zakażony pracownik przebywał w pomieszczeniach, w których 

przebywają dzieci, przeniesienie dzieci do zastępczego pomieszczenia na czas niezbędny 

do dezynfekcji sal, w których przebywał pracownik;  

 poddanie obszaru, w którym poruszał się zakażony pracownik gruntownemu wietrzeniu, 

sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych i używanych przez niego 

przedmiotów zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami; 

 ustalenie dokładnej listy osób przebywających w tym samym czasie w tych samych 

pomieszczeniach, w których przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia;  

 poinformowanie rodziców pozostałych dzieci o zaistniałej sytuacji i zobligowanie ich do 

monitorowania stanu zdrowia ich dzieci, a w razie potrzeby do kontaktu telefonicznego ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel. j. w.), oddziałem zakaźnym Tomaszowskiego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszowie Maz. tel.: 

      - +48 44 725 72 12 - Poradnia Chorób Zakaźnych  

- +48 44 725 72 10 - Oddział Zakaźny  

- +48 44 725 72 11 - Oddział Zakaźny  

      lub zadzwonić pod numer 999 lub 112 (poinformować, że mogą być zakażeni   

      koronawirusem). 

 dostosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo zalecany jest kontakt z właściwą 

stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 



 

V. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do przedszkola  
 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

nauczycieli i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich dzieci wraz z pracownikami i 

dyrekcją jak również ich rodzinami. 

3.  Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

4. W czasie przyjścia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, 

gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 

5. W ciągu ostatnich 24 godzin moje dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły z 

zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

6. Wyrażam zgodę na każdorazowe pomiar temperatury ciała mojego dziecka jeśli będzie taka 

konieczność – w przypadku zaistnienia niepokojących objawów chorobowych. 

7. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zbędnych przedmiotów  

z zewnątrz. 

8. Zostałem poinformowana/y, iż zobowiązuję się przyprowadzać dziecko stosując ochronę 

osobistą (zabezpieczenie ust i nosa - maseczka lub w inny sposób, stosowanie rękawiczek, 

dezynfekcja rąk). W czasie przyprowadzania i odbierania dzieci, jeżeli zajdzie konieczność 

oczekiwania, zobowiązuję się zachować odległość 1,5 m od innych oczekujących dzieci i 

rodziców. 

9. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczyciela, odebrania dziecka  

w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu miejsca do izolacji. 

10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora 

Przedszkola. 

11. Zapoznałem się z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ i MEN, procedurami 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19 u dziecka i pracownika 

przedszkola oraz z najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki 

dostępnymi dla rodziców. 

12. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce PSSE danych osobowych w 

przypadku zarażenia wirusem COVID-19 

 

 

…………………………………………………………………….. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

…………………………………………………………………….. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Procedury dotyczące sprzątania i dezynfekcji w okresie zagrożenia epidemicznego od 

momentu otwarcia szkoły do odwołania 

 

Określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

VII. Niezbędne numery telefonów do pilnego kontaktu poprzez umieszczenie ich                              

w  dostępnym miejscu 

 

Organ prowadzący szkołę: tel. 44 724-64-09, 44 724-55-73 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tomaszowie Maz. (od poniedziałku do 

piątku w godz.  7:30 - 15:05)  tel. +48 44 724 45 84 lub +48 44 724 45 85.  Po godzinach 

urzędowania:  tel. +48 502-237-659 

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi: tel. 42 637-70-55 

 

Służby medyczne  Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35, 97-

200 Tomaszowie Maz. tel.: 

- +48 44 725 72 12 - Poradnia Chorób Zakaźnych  

- +48 44 725 72 10 - Oddział Zakaźny  

- +48 44 725 72 11 - Oddział Zakaźny  

 


