
Organizacja opieki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, Przedszkolu w Potępie 

od dnia 06 maja 2020r. 

Opracowano na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dn. 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567. 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

1. Jedna grupa(mieszana) przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

3. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i  nauczyciela. 

5. W sali, w której przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub zdezynfekować. 

6. Wszystkie  przybory są zdezynfekowane a po wykorzystaniu podczas zajęć będą 

dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 

7. Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 

8. Sala dzieci będzie wietrzona przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

9. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min.1,5 m. 

10. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

nauczycielami. 

11. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola maja obowiązek 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszących min. 2m. 

12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do części wspólnej przedszkola (Klatka 

schodowa, szatnia) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15m2 , z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

13. Dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury ciała (za zgodą rodziców). 



14. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2m odległości od 

innych osób. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu 

niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

15. Jeżeli będzie możliwość regularnego czyszczenia i dezynfekcji placu zabaw to dzieci 

będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu. 

16. Teren placu zabaw niezdezynfekowany zostanie oznaczony - zabezpieczony przed 

używaniem. 

17. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przed wejściem do przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego 

do rąk  wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe 

wchodzące do przedszkola. 

2. Pracownik przedszkola (woźna) będzie dbała, by rodzice dezynfekowali dłonie przy 

wejściu i wchodzili w maseczkach. 

3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

Nauczyciele maja obowiązek dopilnować by dzieci myły ręce szczególnie po przyjściu 

do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po 

skorzystaniu z toalety. 

4. Codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i stołówce, będą 

monitorowane. 

5. Codziennie przeprowadzana będzie dezynfekcja zabawek. 

6. Przeprowadzana dezynfekcja odbywać się będzie zgodnie ze ścisłymi zaleceniami 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. ( przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, 

tak, by dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji). 



7. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej –  maseczki, jednorazowe rękawiczki a także fartuch z długim rękawem( do 

użycia w razie konieczności- adekwatnie do zaistniałej sytuacji). 

 

GASTRONOMIA -  KUCHNIA -  STOŁÓWKA 

1. W organizacji żywienia w przedszkolu stosuje się zasady higieniczne wymagane 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. 

2. Wprowadza się do stosowania zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemicznego pracowników: 

a. Środki ochrony osobistej 

b. Płyny dezynfekujące 

c. Utrzymanie wysokiej higieny: mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń kuchennych i sztućców. 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce przedszkolnej. 

4. Posiłki są wydawane porcjami. 

5. Po każdym posiłku czyszczone są blaty stołów i poręcze krzeseł. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się  z dodatkiem detergentu  i wyparza. 

 

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA 

1. Nie angażuje się do pracy osób powyżej 60. roku życia.  

2. Przedszkole ma wyznaczone osobne pomieszczenie, które będzie można wykorzystać 

jako izolatkę. 

3. Dopuszcza się także wydzielenie obszaru, w którym osoba z podejrzeniem zakażenia 

będzie mogła zostać odizolowana.  

4. Pracownicy, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe, nie mogą przyjść do pracy, 

muszą powiadomić sanepid i oddział zakaźny. W razie pogorszenia stanu zdrowia 

powinni zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia 

koronawirusem.  

5. Jeśli pracownik ma objawy w przedszkolu, to należy odsunąć go od pracy, wstrzymać  

dzieci i powiadomić sanepid (a następnie stosować się do jego zaleceń). 



6. Należy  przygotować listę osób, z którymi kontaktował się pracownik, który może być 

zakażony. 

7. Obowiązkiem jest odkażenie miejsc, w których pracownik przebywał. 

 

 

 

 

 


