
Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem 

sanitarnym związanym ze stanem epidemicznym w kraju 

w Gminnym Przedszkolu „Mali Kasztelanie” w Santoku 

 

I.Podstawa prawna 

• 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.), 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

59), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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-19 

• Wytyczne  przeciwepidemiczne Głownego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 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 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567) 

• Wytyczne Ministerstwa Zdrowia  , Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS - ulotka 

informacyjna  (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli) 

 

II.Cel procedury 

Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na 

placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego. 

 

 

III.Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

➢ zasad pracy dla pracowników, 

➢ zasad organizacji opieki w placówce, 

➢ zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci, 

➢ zasad dezynfekcji, 

➢ zasad obecności osób trzecich na terenie placówki, 

➢ zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia COVID-

19 . 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli


IV.Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, 

a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 

 

V.Praca personelu 

1. Pracownik po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru 

temperatury, gdy nie przekracza ona 37*C  oraz nie zaobserwował u siebie objawów 

chorobowych może rozpocząć pracę i udać się na swoje stanowisko pracy. 

2. Przed wejściem na salę czy rozpoczęciem pracy w kuchni czy też na innym stanowisku 

pracy, pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce. 

3. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony, podczas 

przygotowywania i podawania posiłków,  w  fartuch ochronny, rękawiczki oraz 

przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji. 

4. Pracownicy utrzymują się ścieżek komunikacyjnych, wyznaczonych przez Dyrekcję 

względem ich  stanowisk pracy. 

5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym 

się dziećmi. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także 

fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka). 

7. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 odległości 

między sobą. 

8. Poruszanie się pracowników pomiędzy placówkami jest zabronione.  

 

VI. Organizacja opieki w placówce 

1. Jedna grupa dzieci w miarę możliwości organizacyjnych przebywa w jednej 

wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy przydzieleni są w miarę możliwości  ci sami opiekunowie. 

3. W grupie przedszkolnej może przebywać do 25 dzieci.  

4. W przypadku braku miejsc  dla dzieci, o pierwszeństwie skorzystania z opieki 

zorganizowanej na terenie placówki decyduje organ prowadzący po zapoznaniu się z 

sugestiami otrzymanymi z Ministerstwa. 

5. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci rodziców oboje 

pracujących,  pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu i produkcji, oraz osób zwalczających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu 

się wirusa SARC-Co-2. 

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

skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona. 

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu. 

8. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci 

na placu zabaw, posiłków, jak i również podczas zajęć. 

9. Grupy przedszkolne nie mogą się spotykać. 



10. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania 

z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów. 

11. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki. 

12. Zakazuje się na terenie placówki  mycia zębów przez dzieci  do odwołania. 

13. Dzieci, które korzystają z leżakowania muszą mieć zapewnioną codziennie czystą 

pościel zapakowaną w worek podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka (tak samo 

pościel). Leżaki po użyciu są dezynfekowane. 

14. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi. 

 

VII. Gastronomia 

1. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych 

dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w 

przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS. 

2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości 

odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w 

tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i 

poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w 

zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać. 

4. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 

 

5. Dezynfekcja 

1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.  

2. Rodzice/ opiekunowie wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywająca nos i usta. 

3. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu 

zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.  

4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, 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. 

5. 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. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i 

nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. 



przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej 

sytuacji). 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

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

8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 

9. Dyrekcja kontroluje monit czynności porządkowych (załącznik nr 1) oraz plan 

dezynfekcji (załącznik nr 2). 

 

 

 

 

 

 

IX. Przebywanie osób trzecich 

1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego 

wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych. 

2. Rekrutacja nowych dzieci do placówki odbywa się w miarę możliwości mobilnie lub 

po zamknięciu placówki. Ważne jest by wszyscy odwiedzający zastosowali środki 

ochrony osobistej rękawiczki jednorazowe i maseczka. Po spotkaniu należy 

zdezynfekować wszystkie powierzchnie, które były  dotykane. 

  


