
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa  

obowiązujące w Niepublicznym Przedszkolu Bajkowy Dworek w Mławie  

w czasie trwania choroby zakaźnej  

COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-Cov-2 

Celem procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z placówki w czasie 

trwania choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-Cov-2 

poprzez:  

 zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dzieckiem przez cały pobyt w placówce,  

 zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren placówki. 

 

Dotyczy: 

 Nauczycieli/opiekunów,  

 Rodziców, 

 Wychowanków,  

 Pracowników administracyjno-obsługowych. 

           Podstawa prawna:  

• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.  

    dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form  

    wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;  

• Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

   wychowania przedszkolnego wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministra 

   Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej;  

  

• Statut Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek.    

ORGANIZACJA OPIEKI W PODMIOCIE: 

 Placówka będzie czynna od godz. 7.00 do godz. 16.30; 

 Dzieci będą przyjmowane od godz. 7.00 do godz. 9.00. Po godzinie 9.00 dziecko nie 

zostanie przyjęte do placówki; 

 Godziny odbioru dziecka z placówki zgodnie z indywidualną deklaracją  

w formularzu; 

 Przed wejściem do placówki zostanie wykonany pomiar temperatury dziecka  

oraz rodzica/opiekuna, ta sama procedura zostanie powtórzona przy odbiorze dziecka 

z placówki;  

 Jedna grupa będzie przebywała w wyznaczonej i stałej sali; 

 W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są Ci sami 

nauczyciele/opiekunowie; 

 W grupie mogło będzie przybywać 12 dzieci, w pewnych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2; 

 Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko oraz każdego opiekuna; 



 Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów, które 

się w niej znajdują; 

 W sali, w której przebywać będą dzieci, nie mogą znajdować się zabawki  

i przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe 

zabawki); 

 Piłki, skakanki, obręcze muszą być dokładnie czyszczone lub dezynfekowane; 

 Każda sala będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę; 

 Dzieci będą często i regularnie myły ręce wodą z mydłem szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza; 

 Dzieci nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek; 

 Dzieci nie będą myły zębów podczas pobyty w  przedszkolu; 

 Opiekunowie mają zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący  

1,5 m; 

 Personel kuchenny i pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi; 

 Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola muszą zachowywać dystans wobec 

innych rodziców i opiekunów wynoszący 2 m; 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu,  

z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2  lub w odstępie od kolejnego 

rodzica z dzieckiem 2m; 

 Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, 

sugerujących chorobę zakaźną. Również opiekunowie muszą być zdrowi; 

 Nie wolno przyprowadzać dzieci do placówki, gdy w domu przebywa osoba objęta 

kwarantanną lub izolacją; 

 Osoby trzecie powinny przebywać w placówce  tylko w uzasadnionych przypadkach, 

przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta  

i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie; 

 Do każdej grupy jest zakupiony przynajmniej jednego termometr bezdotykowy; 

 Jeśli dziecko będzie miało niepokojące objawy chorobowe, to należy je odizolować. 

Trzeba umieścić je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu  

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i pilnie poprosić opiekunów, 

aby je odebrali; 

 Zaleca się, aby dzieci przebywały na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup;  

 Sprzęty na placu zabaw będą regularnie czyszczone z użyciem detergentów lub 

dezynfekowane; 

 Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki;  

HIGIENA, CZYSZCZENIE I  DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI: 

 Przy wejściu do budynku przedszkola będzie znajdował się płyn dezynfekujący wraz  

z informacją o obowiązku jego użycia przez dorosłych wchodzących do placówki; 

 Rodzice i opiekunowie przebywający na terenie placówki muszą mieć rękawiczki oraz 

zakrywać usta i nos; 

 Rodzic powinien zaopatrzyć swoje dziecko jeśli ukończyło 4. rok życia  

w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki; 

 W budynku będzie monitorowane wykonywanie codziennych prac porządkowych,  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

 poręczy, 

 klamek, 



 klawiatur, 

 włączników światła, 

 uchwytów, 

 poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym blatów w salach  

i pomieszczeniach do spożywania posiłków, 

 ram leżaczków, 

 zabawek oraz innych sprzętów znajdujących się w salach, 

 sprzętu na placu zabaw 

 wykładzin podłogowych w salach. 

 Wszystkie powierzchnie będą czyszczone i dezynfekowane 2 razy dziennie, natomiast 

ramy leżaczków i wykładziny podłogowe w salach raz dziennie na koniec dnia, przy 

użyciu środka Trisep Complex. 

 Nauczyciele opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą w razie potrzeby 

zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: 

o jednorazowe rękawiczki, 

o maseczki na usta i nos, 

o fartuchy z długim rękawem . 

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk -

instrukcje.  

GASTRONOMIA: 

 Przy organizacji żywienia (w kuchni), będą wprowadzone dodatkowe zasady 

szczególnej ostrożności: 

o odległość między stanowiskami pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony 

osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów; 

o utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców; 

o wielorazowe naczynia i sztućce będą wyparzane. 

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU 

PODMIOTU: 

 do pracy w placówce będą mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną; 

 będzie wyznaczone osobne pomieszczenie lub wydzielony obszar, w którym osoba  

z podejrzeniem zakażenia będzie mogła zostać odizolowana;  

 jest przygotowana procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19; 

 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; 

 jeśli pracownik będzie miał objawy w przedszkolu, to będzie odsunięty od pracy, 

będzie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup dzieci i powiadomiony sanepid  

(a następnie będziemy stosować się do jego zaleceń). Należy w takim przypadku 

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

zakażony. Naszym obowiązkiem będzie odkażenie miejsc, w których pracownik 

przebywał. 


