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Procedury funkcjonowania Samorządowej Placówki Wychowania 

Przedszkolnego w Łękach 

w czasie epidemii 

 
aktualizacja kwiecień 2022 r 

 

 
1. CEL PROCEDURY 

Celem niniejszej  procedury  jest  ustalenie  sposobu  postępowania  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 

i higieny pracy  w  Samorządowej  Placówce  Wychowania  Przedszkolnego  w  Łękach  w  związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
2. ZAKRES PROCEDURY 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola, dzieci uczęszczające do 

Przedszkola, rodziców wychowanków oraz osób przebywające na teranie placówki . 

 
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1) Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor 

ZSP Łęki. 

2) W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

3) Pracownicy, rodzice wychowanków/prawni opiekunowie oraz osoby przebywające na 

terenie placówki zobowiązani są do zapoznania z procedurą, która zostanie wywieszona 

na tablicy ogłoszeń SPWP w Łękach oraz zamieszczona na stronie internetowej 

przedszkola zspleki@edukacja.kety.pl. 

4) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za 

bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi oraz środków ochrony 

osobistej. 

5) Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem. 

 

4. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA NA TERENIE PLACÓWKI: 

1) Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów choroby lub 

infekcji zakaźnej. 

2) Po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności dzieci myją ręce wodą   

z mydłem. 

3) Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. 
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4) Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby trzecie bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. Osoby te są zobowiązane do  przestrzegania  regulaminu  przedszkola 

w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

5) W przedszkolu dzieci oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest tak 

wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia 

bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach. 

6) Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane. 

7) Na tablicy ogłoszeń SPWP w Łękach znajdują się numery telefonów do organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi 

należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby 

znajdującej się na terenie placówki. 

 
5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA: 

 
 ORGAN PROWADZĄCY WE WSPÓŁPRACY Z DYREKTOREM 

PRZEDSZKOLA ZAPEWNIA: 
 

1) Sprzęt,  środki   czystości  i   do  dezynfekcji,  które   zapewnią   bezpieczne  korzystanie    

z pomieszczeń przedszkola, ogrodu i placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się 

w przedszkolu. 

2) Instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno- 

higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego odkażania rąk przy dozownikach    

z płynem. 

3) Pełną informację wszystkim pracownikom jak i rodzicom, dotyczącą stosowanych metod 

zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia; 

4) Wsparcie dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych 

dostawców i zdrowych produktów żywieniowych. 

 

 

 
DYREKTOR: 

 

1) Nadzoruje  prace  porządkowe  wykonywane  przez  pracowników  przedszkola  zgodnie   

z powierzonymi im obowiązkami. 

2) Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce; 

3) Kontaktuje się lub wyznacza osobę do kontaktu z rodzicem bądź opiekunem prawnym– 

telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka. 

4) Informuje rodziców/opiekunów prawnych o obowiązujących w przedszkolu procedurach 

postępowania na wypadek podejrzenia  zakażenia,  za  pomocą  strony  internetowej  ZSP 

w Łękach lub poprzez kontakt telefoniczny, bądź elektroniczny. 

 
PRACOWNICY 

 

1) Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 

2) Pracownicy powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem. 
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3) Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach. 

4) Należy osłaniać twarz podczas kaszlu i kichania – zakryć usta chusteczką lub swoim 

zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyć dokładnie ręce. 

5) Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu sprzątają sale zajęć, pomieszczenia 

sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne oraz myją powierzchnie dotykowe – poręcze, 

klamki i powierzchnie płaskie- blaty, klawiatury, włączniki. 

6) Wietrzą sale, części wspólne (korytarz) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie przebywają  

w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć. 

7) Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych 

-poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników 

8) Rekomenduje się, posiadaniem indywidualnych środków ochrony osobistej do 

ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania 

zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji). 

9) Zapewnia   się   bieżącą    dezynfekcję   toalet,    regularne   odbieranie   odpadów   

i czyszczenie pojemników na odpady. 

10) Personel kuchenny i pracownicy administracji powinni, w miarę możliwości ograniczyć 

kontakty z dziećmi i nauczycielami. 

 
NAUCZYCIELE 

 

1) Dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza. Przypominają o ochronie podczas kichania 

i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa, ust, nie dzieleniu się zaczętym jedzeniem. 

2) Wietrzą salę, przynajmniej w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie 

potrzeby, również w czasie zajęć. 

3) Organizują pobyt  dzieci  na  świeżym  powietrzu,  optymalnie  na  terenie  podmiotu,  ale  

z możliwością korzystania z terenów rekreacyjnych. 

4) Zapoznają  dzieci  z  zasadami  zdrowego  odżywiania,  zachęcają  do  jedzenia  warzyw     

i owoców, proponują dzieciom wodę mineralną w ciągu dnia, przypominając o potrzebie 

nawadniania organizmu. 

 
RODZICE: 

 

1) Przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

2) W przypadku, gdy dziecko zabierze zabawkę do placówki dbają o regularne jej 

czyszczenie/pranie/ew. dezynfekcję. 

3) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślą, że 

powinno ono myć ręce wodą z mydłem po wejściu do przedszkola/powrocie ze 

spaceru/korzystaniu z toalety/przed posiłkami. Przypominają o ochronie podczas kichania  

i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa, ust, nie dzieleniu się zaczętym jedzeniem. 

4) Zwracają   uwagę   na   odpowiedni   sposób   zasłaniania    twarzy    podczas    kichania 

czy kasłania. 



4  

6. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

 
1) Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. 

2) Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci z grupy młodszej w przypadku odbywania przez 

dziecko okresu adaptacyjnego za zgodą dyrektora placówki mogą przebywać na terenie 

placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoby zdrowe). 

3) Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem 

zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi. 

4) Pracownik dba  o  to,  by  dziecko  po  wejściu  do  przedszkola  umyło  ręce  ciepłą  wodą  

z mydłem. 

 
7. ŻYWIENIE 

 
1) Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki. 

2) Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny 

wymaganych przepisami prawa. 

3) Po zakończonej pracy, myją blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi 

przez dyrektora przedszkola. 

4) Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni C przy użyciu 

detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane 

posiłki. 

5) Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach. Po posiłku pracownik myje 

powierzchnię stołów, przy których spożywane były posiłki. 

 
8. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DEZYNFEKCJI: 

 
1. Dezynfekcja odbywa się  poprzez  dokładne  wyczyszczenie  powierzchni  w  ciepłej  wodzie 

z mydłem o temperaturze minimum 60 stopni C. 

2. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie dotykowe – poręcze klamki i powierzchnie 

płaskie w tym blaty w salach, klawiatury, włączniki. W czasie codziennych prac 

porządkowych, szczególnie uwzględnia się utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych. 

3. Sprzęt na placu zabaw, należącym do podmiotu jest regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu. 

4. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie 

pojemników na odpady. 

 
9. ZASADY KONTAKTÓW BEZPOŚREDNICH Z OSOBAMI SPOZA 

PLACÓWKI (kurierzy, dostawcy, przedstawiciele handlowi itp.) 

 
1) Zaleca się ograniczenie kontaktów z osobami spoza placówki. 

2) Zaleca się kontakt za pośrednictwem telefonów lub elektronicznie. 

3) Zaleca się egzekwować przestrzeganie zachowania podstawowych zasad higieny osób 

spoza placówki. 

4) Każdorazowo po kontakcie z inną osobą należy dokładnie umyć ręce. 
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5) Należy stosować się do ogólnych wytycznych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

 

 
10. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAUWAŻENIA 

OBJAWÓW CHOROBY 

 
1) Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 

2) W  przedszkolu  wydziela  się   obszar,  w  którym  będzie  można  odizolować  osobę     

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

3) Zaleca się na bieżąco śledzić obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego oraz informacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego 

4) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

dyrektor placówki odsuwa go od wykonywania czynności, jeśli jest taka konieczność 

wzywa pomoc medyczną. 

5) Obszar, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi  infekcję 

lub  chorobę  zakaźną,  należy   dodatkowo   posprzątać   zgodnie   z   funkcjonującymi   

w podmiocie procedurami oraz umyć/zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

6) Rodzice wyrazili pisemne zgody na pomiar temperatury dzieciom za pomocą termometru 

bezdotykowego, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

7) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka należy niezwłocznie 

skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postepowania. 

 Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje niezwłocznie o tym 

dyrektora lub osobę przez niego wyznaczoną; 

 Nauczyciel  pełniący  nadzór   nad   dzieckiem   kontaktuje   się   pilnie–   telefonicznie 

z rodzicem /opiekunem prawnym dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka   

z placówki; 

 Miejsce, w którym przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myte ciepłą  

wodą z mydłem; 

 Dziecko w izolacji (wyznaczona część korytarza) przebywa pod opieką pracownika 

przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po 

wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada 

maseczkę ochronną/przyłbice i rękawiczki; 

 Rodzice odbierają dziecko przy drzwiach wejściowych do budynku placówki; 

 

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 

obowiązującą od dnia 11 kwietnia 2022 

 Procedura obowiązuje do odwołania 
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12. ZAŁĄCZNIKI: 

 
Do niniejszej Procedury dołączone są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Jak skutecznie myć ręce. 

2) Załącznik nr 2 - Jak skutecznie dezynfekować ręce 

3) Załącznik nr 3 - Jak bezpiecznie założyć i zdjąć rękawiczki 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 


