
 
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 

 dla Gminnego Przedszkola w Słodkowie 
 

I. Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola 
 

1. Po wejściu do budynku przedszkola należy bezwzględnie skorzystać z płynu 
do dezynfekcji rąk. 

2. 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  min. 1,5 m. 

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola 
(szatnia oraz korytarz dolny) z zachowaniem zasady – 1 rodzic                               
z dzieckiem/dziećmi zachowując dystans od kolejnego rodzica                              
z dzieckiem/dziećmi w odległości 1,5 m., przy czym zachowuje się 
przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. W szatni może przebywać maksymalnie do 8 osób wraz z dziećmi 
uczęszczającymi do przedszkola. 

5. Do przedszkola dzieci przychodzą w wyznaczonych godzinach od 6.50 do 
8.30 po tym czasie główne drzwi wejściowe do przedszkola zostaną 
zamknięte. 

6. Rodzice i opiekunowie nie wchodzą do sal przedszkolnych i odbierają dzieci  
z wyznaczonej strefy. 

7. Każda grupa przedszkolna będzie przypisana do stałej sali, w której 
odbywać się będzie większość zajęć. 

8. Daną grupą przedszkolną będą opiekowali się stali pracownicy pedagogiczni 
i niepedagogiczni. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest przypominać dzieciom o konieczności 
regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do przedszkola, przed 
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i powrocie z zajęć na świeżym 
powietrzu. 

10. Dzieci do mycia rąk używać będą mydła w płynie i wody. 
11. Wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych na terenie 

przedszkola i szkoły, podczas przerw śródlekcyjnych zobligowane są         
do zakładania maseczek osłaniających usta i nos. 

12. Do budynku przedszkola mogą wchodzić tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 



13. Do przedszkola nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają         
na kwarantannie lub w izolacji. 

14. Dziecka chorego lub z podejrzeniem o chorobę, u którego występują 
objawy, tj. kaszel, katar, kichanie lub temperatura, która przekracza 37,50 C,  
nie należy przyprowadzać do przedszkola. Jeżeli wystąpi taka sytuacja 
nauczyciel lub wyznaczony pracownik ma prawo nie wpuścić dziecka         
do przedszkola. 

15. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu          
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 
powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka                    
z placówki. Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z dzieckiem                     
w bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności 
w miejscu izolacji powinna pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora 
placówki.  

16. Dziecko nie przynosi ze sobą do przedszkola i nie zabiera z przedszkola 
żadnych przedmiotów, zabawek, jak również nie przynosi jedzenia i picia. 

17. W salach, w których przebywać będą dzieci usunięte zostaną przedmioty                
i sprzęt, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. 
pluszowe zabawki, poduszki). 

18.  Sale, w których odbywają się zajęcia należy wietrzyć co najmniej raz na 
godzinę lub częściej jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne.  

19. Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) zostaną one dokładnie oczyszczone i dezynfekowane.   

20. Rodzic może po uzgodnieniu z nauczycielem przynieść odpowiednio 
zabezpieczony strój (ubranie zastępcze do ewentualnego przebrania 
dziecka).  

21. Na terenie przedszkola poza dziećmi i pracownikami przedszkola mogą 
przebywać wyłącznie rodzice i opiekunowie dzieci oraz osoby, których 
wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły. 

22. Osoby trzecie mają bezwzględny zakaz wchodzenia do budynku 
przedszkola. 

23. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka jeśli 
zaistnieje taka konieczność. 

24. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 
zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 



powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka              
z placówki. Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z dzieckiem                  
w bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności 
w miejscu izolacji powinna pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora 
placówki.  

25. W przedszkolu należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwia 
stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabaw 
na dworze lub wyodrębnione odrębne przestrzenie do zabaw).  

26. Osoby pracujące z dziećmi zachowują dystans społeczny między sobą,          
w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

27. Jeśli pracownicy wykażą taką potrzebę/chęć zaleca się, aby opiekę             
nad dziećmi sprawowali mając zasłonięte usta i nos oraz stosowali rękawice 
jednorazowego użytku lub często dezynfekowali ręce. 

28. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 
dziecka.  

29. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 
przedszkola będzie organizowane przy zachowaniu możliwie maksymalnej 
odległości, zmianowości grup.  

30. Dzieci pod nadzorem nauczycieli i pracowników mogą korzystać ze 
znajdującego się na terenie placówki placu zabaw, bez korzystania                 
z piaskownicy.  

31. Obowiązuje do odwołania bezwzględny zakaz wyjść poza teren placówki.  
32. Należy monitorować wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem  utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatury, włączników.  

33. 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. 

34.  Osoba wykonująca zabiegi mycia i dezynfekcji powinna być wyposażona  
w maseczkę na usta i nos oraz rękawice gumowe.  

35.  W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów 
higienicznych) personel placówki korzysta z rękawic jednorazowych, 
maseczek na usta i nos oraz fartuchów ochronnych z długim rękawem.  



36. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone instrukcje 
prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania 
maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek. 

37. Zużyte jednorazowe środki ochronne, np. rękawiczki, a w przypadku 
pomieszczeń kuchennych także wszelkie opakowania, w których zostały 
dostarczone produkty są wyrzucane do zamkniętych szczelnie worków       
na śmieci, które znajdują się w wyznaczonych miejscach. 

38. Dyrektor i wicedyrektor na bieżąco monitoruje pracę przedszkola. W razie 
konieczności personel wykonuje zlecone przez dyrektora zadania. 

39. Po zakończeniu przyjęć i odbiorów dzieci zaleca się dezynfekcję szatni        
z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – wieszaki, szafki 
odzieżowe, klamki i powierzchnie płaskie.  

40. Zaleca się, żeby osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie miały 
więcej niż 60 lat (osoby po 60 roku życia są bowiem bardziej narażone                   
na zakażenie koronawirusem). 

 
 
II. Procedura postępowania w przypadku  podejrzenia zakażenia                     
u dziecka   
 
1. Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci. Jeżeli rodzice 

dziecka zauważą niepokojące objawy u dziecka powinni nie przychodzić            
do placówki, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 
sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania 
się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 
być zakażeni koronawirusem oraz powiadomić dyrektora przedszkola lub 
nauczyciela, który niezwłocznie kontaktuje się z dyrektorem przedszkola. 

2. Jeżeli zaobserwowano oznaki chorobowe u dziecka w placówce należy 
natychmiast je odizolować od reszty dzieci. W przedszkolu zostało 
przygotowane pomieszczenie do tego służące, wyposażone w środki 
ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko 
z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu                         
na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich                        
o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z placówki. 
Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z dzieckiem w bezpiecznej 
odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu 
izolacji powinna pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki.  



3. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych 
tam instrukcji i zaleceń.  

4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać 
gruntowanemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.). 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc 
pod uwagę zaistniały przypadek. 

 
 

 
 
Załączniki: 

1. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza       
do Przedszkola w Słodkowie. 

2. Karta skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka 
oraz z pracownikami Przedszkola w Słodkowie w czasie zwiększonego 
zachorowania na Covid-19. 

3. Dodatkowe oświadczenia. 
 
 
 

Jerzy Zygmunt 
Dyrektor ZSP w Słodkowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……………………………..……………. 
Imię i nazwisko dziecka 
 
 
                Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka, 
                 które uczęszcza do Przedszkola w Słodkowie 
 
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące      

w trakcie  trwania epidemii COVID-19 w placówce i nie mam w stosunku 
do nich żadnych zastrzeżeń. Zobowiązuję się do ich stosowania.  

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich 
domowników, opiekunów w placówce i innych dzieci w placówce COVID-
19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża         
na zwiększoną możliwość zakażenia wszystkich uczestników opieki wraz           
z opiekunami i dyrekcją, jak również ich rodzin. 

3. Biorę pełną odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną         
z posłaniem dziecka do przedszkola, zobowiązuję się do przyprowadzania     
i odbierania dziecka z przedszkola w godzinach: godzina przyjścia 
……..…… godzina odbioru ….….……… 

4. Ja, ani osoby ze mną wspólnie zamieszkujące nie jesteśmy objęci 
kwarantanną,  ani izolacją domową. Wszyscy jesteśmy zdrowi, bez żadnych 
oznak infekcji. 

5. W czasie przyjęcia do placówki moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, 
kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące 
objawy chorobowe. 

6. W ciągu ostatnich 14 dni moje dziecko nie miało styczności z osobami, 
które odbywały kwarantannę. 

7. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku (wyniki 
pomiarów nie będą nigdzie rejestrowane). 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych zabawek, ani 
niepotrzebnych przedmiotów. 

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło poza teren 
przedszkola podczas pobytu w placówce (np. spacer do parku). 

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami rodzice nie wchodzą 
do sal przedszkolnych. Dzieci odbierane są z wyznaczonej strefy.                 
W wyznaczonej strefie należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie 
zakrywali usta i nos, dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki 



ochronne w celu zasygnalizowania przez dzwonek przyjścia do placówki. 
Przez wzgląd na sytuację należy przekazać dziecko opiekunowi                    
w maksymalnie krótkim czasie w wyznaczonej strefie. W przypadku 
przyprowadzenia dziecka do przedszkola w maseczce ochronnej, 
zobowiązuję się zabrać ją ze sobą do domu. 

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy 
chorobowe zobowiązuję się do możliwie najszybszego odebrania telefonu  
od opiekunów i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z placówki. 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię 
Dyrektora przedszkola. 

13. Zapoznałem/am się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję, w tym 
m.in.: procedurami przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, 
procedurą organizacji opieki w placówce, procedurą postępowania              
w przypadku podejrzenia zakażenia, najważniejszymi numerami telefonów 
wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców. 

14. Wyrażam zgodę na ewentualne przekazanie przez Dyrektora placówki 
danych mojego dziecka najbliższej jednostce Sanepidu i Komendzie Policji, 
celem weryfikacji czy pod wskazanym adresem nie ma osób 
przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej. Sanepid/Policja 
nie będzie informować Dyrektora placówki o wyniku przeprowadzonej 
weryfikacji. 

15. Z powyższą procedurą zapoznały się osoby upoważnione do odbioru dziecka 
z przedszkola przez rodzica/ prawnego opiekuna. 

16. Jestem świadomy/świadoma, iż na grupie dyżurnej (godz. 7.00 – 8.00                     
i  13.00-16.00) dziecko ma kontakt z dziećmi z innych grup. 

 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 

Podpisy Rodziców / opiekunów prawnych 
 
 
 
 
 

 
 



 

Karta skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka 
oraz z pracownikami Przedszkola w Słodkowie 

w czasie zwiększonego zachorowania na Covid-19 
  
 
1. Komunikacja z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka: 

 
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………...………… 

 
 

Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Nazwisko i imię 
  

Telefon prywatny  
  

Telefon do pracy 
  

Czytelny podpis 
rodzica/ 
opiekuna prawnego 

  

 
 
2. Komunikacja z placówką: 

1) telefoniczna, w godzinach pracy placówki (7.00-15.00): tel. 632207632 

2) mail: sekretariat@zspslodkow.com 
 
  



……………………………..……………. 
Imię i nazwisko dziecka 

 

 

OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce  zasad, 
związanych z reżimem sanitarnym, zawartych w następujących procedurach: 
 Przyprowadzania i odbierania dziecka z Placówki. 
 Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka. 

 

…………………………………..……….. 
 

…………………………………..……….. 
podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

2. Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe – bez żadnych objawów 
chorobowych, takich jak katar, kaszel, gorączka itd. 

 

…………………………………..……….. 
 

…………………………………..……….. 
podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 
3. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 

u niego jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu. 
 

…………………………………..……….. 
 

…………………………………..……….. 
podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz 
wirusem Covid-19. 

 

…………………………………..……….. 
 

…………………………………..……….. 
podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 
5. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do 

placówki w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 
 

…………………………………..……….. 
 



…………………………………..……….. 
podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

6. Jestem świadom, iż w placówce obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek i 
innych przedmiotów niebędących własnością placówki. 

 

 …………………………………..……….. 
 

…………………………………..……….. 
podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 
7. Ponadto jestem świadom, iż w placówce  

a) Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z placówki obowiązuje bezwzględny 
zakaz wchodzenia do sal przedszkolnych. 

b) Rodzic/opiekun oczekujący na odbiór lub przyprowadzający dziecko przekazuje 
dziecko pracownikowi przedszkola. 

c) Do odwołania zawiesza się mycie ząbków przez dzieci i używania ręczników 
wielorazowego użytku. 

 

8. Oświadczam, iż jestem świadom ciążących na mnie obowiązkach: 
a) Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka w razie złego samopoczucia 

(wyniki pomiarów nie będą nigdzie zapisywane, rejestrowane).  
b) Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zmierzę mu temperaturę.  
c) Zobowiązuje się przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów 

chorobowych. Będę stosować się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas 
nieposyłania dziecka do instytucji.  

d) Nie będę posyłać do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 
lub w izolacji domowej.  

e) Wyjaśnię dziecku, jakie zasady w instytucji obowiązują i dlaczego zostały 
wprowadzone.  

f) Zobowiązuje się do przekazywania opiekunowi informacji o stanie zdrowia dziecka, 
które są istotne. 

g) Wyjaśnię dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i innych niepotrzebnych 
przedmiotów. 

h) Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny z naciskiem, 
że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na przywitanie. 

i) Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania zarówno u dziecka jak i swój oraz domowników /dziecko uczy się przez 
obserwację dobrego przykładu/. 

 

…………………………………..……….. 
 

…………………………………..……….. 
podpisy rodziców/opiekunów prawnych 


