
  

ZARZĄDZENIE NR 5/05/05/2020 

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach 

z dnia 5 maja  2020 roku 

 

w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID -19 

w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć  

 

Podstawa prawna: 

1. art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), 

w zw. z § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.),  

2. art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

59 ze zm.)  

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 433 ze zm.). 
4. 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 780 ze zm.). 

 

 

Zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja 2020 roku miejsc opieki nad najmłodszymi 

dziećmi na okres stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę w sprawie zasad bezpieczeństwa mających na celu 

ograniczenie rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 w 

okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego wśród dzieci, rodziców i pracowników 

przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć, stanowiącą załącznik nr 1 do 

zarządzenia.                                                                                                                                                       

2. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby 

koronawirusowej COVID – 19, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Wprowadza się procedurę pierwszeństwa przyjęć, stanowiącą załącznik 3 do zarządzenia. 

§ 2. 

 

Integralnymi załącznikami do niniejszej Procedury są: 

1. Załącznik nr 1 – Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa - wytyczne ogólne i zasady 

bezpieczeństwa jakie zostały wprowadzone w placówce. 

2. Załącznik nr 2 - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby 

koronawirusowej COVID – 19,  

3. Załącznik nr 3 - Procedura pierwszeństwa przyjęć, 

4. Załącznik nr 4 - Wytyczne dla rodziców opiekunów/prawnych dzieci uczęszczających do 

Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach. 

5. Załącznik nr 5 - Wytyczne dla pracowników. Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach. 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie rodzica o zapoznaniu z procedurą bezpieczeństwa.  

7. Załącznik nr 7 - Zgoda rodzica na dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru 

bezdotykowego. 

 

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_29_04_2020_r_zmieniajace_rozp_w_sprawie_szczegolnych_rozwiązan_w_okresie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jedn_art_30c_z_29_04_2020.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_29_04_2020_r_zmieniajace_rozp_w_sprawie_szczegolnych_rozwiązan_w_okresie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jedn_art_30c_z_29_04_2020.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_29_04_2020_r_zmieniajace_rozp_w_sprawie_szczegolnych_rozwiązan_w_okresie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jedn_art_30c_z_29_04_2020.pdf


§ 3. 

 

1. Zobowiązuje się pracowników do przestrzegania procedur bezpieczeństwa, wprowadzanych 

niniejszym zarządzeniem a także zachowania wszystkich niebędących środków higieny  

i ostrożności, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną, zarówno dzieci jak również 

dotyczącą samych pracowników. 

2. Z procedurą należy zapoznać pracowników a także rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach, czego potwierdzeniem jest 

oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          

 

 

 

 

.......................................... 
(podpis dyrektora przedszkola) 

 
 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 5/05/05/2020  
Dyrektora PP-2 Pieszyce  
w sprawie wprowadzenia procedury 

bezpieczeństwa ograniczającej 
rozpowszechnianie się wirusa SARS-Co 2 
w okresie zagrożenia epidemicznego  
w przedszkolu 
 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa SARS-Co-2 

Mając na względzie zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym nr 2  

w Pieszycach wprowadza się na czas trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia 

epidemiologicznego następujące, bezwzględnie obowiązujące zasady: 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Każda osoba wchodząca do budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach (zwanej 

dalej placówką) ma obowiązek zdezynfekowania rąk płynem dezynfekcyjnym, 

umieszczonym w korytarzu, w holu/obok wejścia/. 

2. Wprowadza się zakaz wchodzenia na teren placówki rodzicom/opiekunom prawnym dzieci 

oraz innym osobom, przyprowadzającym lub odbierającym dzieci z placówki.  W celu 

załatwienia spraw administracyjnych (dostarczenia informacji, dokumentacji i innych) należy 

telefonicznie umówić się z pracownikiem placówki, który o umówionej godzinie będzie 

czekał przy drzwiach wejściowych. 

3. Nakazuje się obowiązek noszenia maseczek przez rodziców, opiekunów prawnych, 

zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po zewnętrznym terenie placówki. 

4. Zapewnienia się pracownikom środki ochrony osobistej, w tym: maseczki osobiste, przyłbice 

ochronne, fartuchy ochronne, rękawiczki i środki dezynfekcyjne.  

5. Nakazuje się obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez pracowników placówki,  

a w celu dodatkowego zabezpieczenia także przyłbice ochronne i fartuchy. 

6. Wprowadza się obowiązek utrzymania odległości przynajmniej 2 metrów pomiędzy 

pracownikami. 

7. Wprowadza się maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, np. poprzez 

wprowadzenie różnych godzin przerw czy ograniczenie liczby w pomieszczeniu socjalnym  

(maksymalnie jedna osoba siedząca przy stoliku lub zachowanie 2 metrów odległości 

pomiędzy pracownikami). 

8. Wprowadza się obowiązek podziału grup na mniejsze ilości dzieci. W grupie może 

przebywać do 12 dzieci ( 4 m2  na 1 dziecko i każdego opiekuna).  

9. Przy podziale na mniejsze grupy należy wziąć pod uwagę, czy w placówce są dzieci z tej 

samej rodziny, jeśli tak to należy przydzielić je do tej samej grupy. 

10. Przydziela się opiekuna na stałe do jednej grupy. Zakazuje się rotacji opiekunów podczas 

sprawowania opieki nad dziećmi. 

11. Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek zachowywać dystans społeczny między sobą,  

w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. 



12. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie 

wpuszcza się go do placówki. Należy poprosić rodzica o zabranie dziecka do domu 

i skontaktowanie się z lekarzem. 

13. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce. Zadbać  

o zachowanie dodatkowych środków ostrożności i ograniczeń bezpośredniego kontaktu  

z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami posiłków. 

14. Przy organizowaniu żywienia (kuchnia) w placówce, 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 odległości od stanowisk, a jeśli to 

nie możliwe -w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni  

i sprzętów.  

15. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia  

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 

i sztućców. 

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

Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel 

pomocniczy. 

17. Wielorazowe naczynia i sztućce należy wyparzać w wyważarce.  

18. Posiłki dla dzieci dostarczane są pod drzwi sali zajęć. Każdy z personelu pomocniczego 

odbiera jedzenie dla swojej grupy i pomaga dzieciom w posiłku.  

19. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do 

przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek,  

a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. 

20. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom sprawujący nad nimi opiekę nauczyciel/personel 

pomocniczy. 

21. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez 

nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.  

Z uwagi na nowoczesną technologię w zakresie wentylacji w budynku,  w placówce 

zapewniona jest ciągła cyrkulacja powietrza. 

22. Wprowadza się zakaz wchodzenia innych pracowników na salę, w której znajduje się grupa. 

23. Klamki, poręcze, stoliki, szafki należy przemywać i dezynfekować na koniec każdego dnia 

płynem antybakteryjnym, dezynfekującym. 

24. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone dla pracowników plakaty 

z zasadami prawidłowego mycia rąk, prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki, 

prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk – skuteczne dezynfekowanie rąk (instrukcje).  

25. Pojemniki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uzupełniane są na bieżąco w mydło 

antybakteryjne.  

26. Należy toalety dezynfekować na bieżąco. 

27. Wprowadza się zakaz przynoszenia do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

28. Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą wychodzić na zewnętrzny teren placówki, przy czym 

każda grupa osobno. Wejście na zewnętrzy teren placówki musi być zamknięte (brak dostępu 

osób z zewnątrz).  

29. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, a także 

dezynfekowania co trzy godziny powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 



światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i 

miejscach do spożywania posiłków.  

30. Prace porządkowe, sprzęt i środki monitorowane są codzienne, przeprowadzenie prac 

porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, 

zawieszonym na tablicy ogłoszeń. 

31. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko zostają one umyte 

i zdezynfekowane.  

32. W przypadku podejrzenia zachorowania wyznacza się pomieszczenie na parterze (sala zajęć) 

wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, z odrębnym 

bezpośrednim wyjściem z obiektu (wyznaczona droga taśmą). 

33. Na tablicy ogłoszeń umieszcza się numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

służb medycznych. 

34. Nauczyciel grupy, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami, przygotowuje ścieżkę szybkiej 

komunikacji z rodzicami, poprzez ustalenie co najmniej dwóch numerów telefonów do 

bezpośredniego kontaktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 5/05/05/2020  
Dyrektora PP-2 Pieszyce 
w sprawie wprowadzenia procedury 

bezpieczeństwa ograniczającej 
rozpowszechnianie się wirusa SARS-Co 2 
w okresie zagrożenia epidemicznego  
w przedszkolu 

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej 

COVID-19 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2020 r. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, 

w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola. 

 

§ 2 

Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

 

1. W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której 

podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). 

Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do 

pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola. 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego 

podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać 

zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony 

osobistej. 

 

§ 3 

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika 

 

1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien 

niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora przedszkola. Jeżeli 

objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o 

zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom. 

2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania. 

 

§ 4 

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka 

 

1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel 

powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a 

także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola. 

2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora 

oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu 

postępowania. 



3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę 

nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie 

o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19. 

4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio 

dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami 

przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola. 

 

§ 5 

Pozostałe regulacje 

 
1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby COVID-19 

personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony 
osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola. Obszar należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

2. Należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 
gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

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

4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców  

i opiekunów prawnych dzieci. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr 5/05/05/2020  
Dyrektora PP-2 Pieszyce 
w sprawie wprowadzenia procedury 

bezpieczeństwa ograniczającej 
rozpowszechnianie się wirusa SARS-Co 2 
w okresie zagrożenia epidemicznego  
w przedszkolu 

 

 

Procedura pierwszeństwa przyjęć 

 

1. Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu wymaganego 

przez Wytyczne Epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, zgodnie z którymi: 

1) w sali może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, nie więcej niż 14 dzieci, 

2) minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna. 

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych środków komunikacji na odległość 

wychowawcy oddziałów uzyskują informację, którzy rodzice mają możliwość zapewnienia 

opieki na dziećmi w domu i nie przyprowadzą dzieci do przedszkola oraz którzy rodzice 

deklarują chęć przyprowadzenia dziecka. 

3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka do przedszkola.  

4. W razie większej liczby dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług 

przedszkola, niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasad, o których mowa w 

ust. 1, pierwszeństwo ustala się według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasady – 

pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

5. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do przedszkola dostarcza się rodzicom  

z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w ust. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 
do Zarządzenia Nr 5/05/05/2020  
Dyrektora PP-2 Pieszyce  
w sprawie wprowadzenia procedury 

bezpieczeństwa ograniczającej 
rozpowszechnianie się wirusa SARS-Co 2 
w okresie zagrożenia epidemicznego  
w przedszkolu 

 

 

Wytyczne dla rodziców opiekunów/prawnych  

dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach 

 

1. Do placówki przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe i bez objawów chorobowych. 

Objawy koronawirusa (COVID-19) u dziecka to: 

• kaszel 

• duszności  

• katar 

• biegunka, 

• przekrwienie błony śluzowej nosa i bóle głowy 

• ogólne osłabienie organizmu  

2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, 

rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przekazać opiekunowi istotne informacje  

o stanie zdrowia dziecka 

3. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są 

zmierzyć dziecku temperaturę i podać ją opiekunowi w placówce. 

4. Wchodząc na teren placówki należy mieć założoną maseczkę ochronną. 

5. Dzieci odprowadzane są wyłącznie do drzwi zewnętrznych placówki, gdzie oczekiwać 

będzie nauczyciel/opiekun. 

Dodatkowo: 

Ważne!  

1. Nie wolno posyłać do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. Takie zachowanie zostanie zgłoszone odpowiednim służbom. 

2. Rodzice/opiekunowie powinni wyjaśnić dziecku, że nie wolno zabierać do instytucji 

zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

3. Regularnie należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, a także 

konieczności unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, nie 

podawaniu ręki na przywitanie i zachowaniu dystansu od innych osób. Należy zwrócić 

uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

UWAGA: 

1. Nie można samowolnie wchodzić do placówki i odprowadzać dziecko na salę/ na grupę/. 

2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

3. Dziecku przy wejściu zostanie zmierzona temperatura i wyłącznie w przypadku prawidłowej 

(poniżej 370C), zostanie odebrane przez opiekunkę i odprowadzone na salę zabaw. 

4. W miejscu odbioru rodzic lub opiekun prawny może przebywać tylko pojedynczo. Następna 

osoba, która przyprowadza dziecko musi zachować bezpieczny odstęp co najmniej 3 metry. 



5. Odbiór dziecka przez rodzica odbywa się w wejściu do placówki, w a przypadku złej 

pogody – w holu na dole. 

6. Dziecko odbierane jest przez nauczyciela/opiekuna i z nim udaje się do szatni a następnie na 

salę. 

7. Przy podziale na mniejsze grupy uwzględnia się w pierwszej kolejności czy dzieci są z tej 

samej rodziny oraz czy dzieci uczęszczały do jednej grupy przed ogłoszeniem stanu 

epidemii.  

8. Dzieci przebywające w poszczególnych grupach nie będą się przemieszczać pomiędzy 

salami i nie będą się ze sobą kontaktowały. 

9. W placówce – do odwołania – wprowadza się zakaz przynoszenia zabawek. 



Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Nr 5/05/05/2020  
Dyrektora PP-2 Pieszyce  
w sprawie wprowadzenia procedury 

bezpieczeństwa ograniczającej 
rozpowszechnianie się wirusa SARS-Co 2 
w okresie zagrożenia epidemicznego  
w przedszkolu 

 

 

Wytyczne dla pracowników Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach  

 

1. Pracownicy placówki zobowiązani są do szczególnej dbałości o zdrowie własne i dzieci, 

będących pod ich opieką, dlatego należy pamiętać o samoobserwacji i pomiarze temperatury 

dwa razy dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 370C) należy pozostać 

w domu, zawiadomić placówkę i skorzystać z porady lekarza.  

2. Dzieci odbierane są przez opiekunów (pracowników PP 2) przed wejściem do budynku lub  

w holu (przy brzydkiej pogodzie). Przed przyprowadzeniem dziecka na salę należy zmierzyć 

mu temperaturę. 

3. Na ile jest to możliwe, pracownicy wyjaśniają dzieciom jakie zasady obowiązują w placówce 

i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat winien zostać podany w formie pozytywnej, aby 

wytworzyć w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje 

zachowanie, a nie lęku. 

4. Wprowadza się zakaz organizacji wyjść poza teren placówki 

5. W sali,  w której przebywając dzieci mogą być wyłącznie przedmioty i sprzęty, które można 

skutecznie dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) należy je systematycznie dezynfekować.  

6. Należy zwrócić uwagę na częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. 

7. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć 

i zdezynfekować.  

8. Należy dezynfekować ze szczególnym uwzględnieniem powierzchnie dotykowe - poręcze, 

klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty  

w salach/ pomieszczeniach spożywania posiłków. 

9. Należy zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, uatrakcyjniony przez mycie rąk poprzez 

historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, 

śpiewanie w trakcie mycia. 

10. Organizując dziecku miejsce do spania należy zachować dystans pomiędzy leżaczkami czy 

łóżeczkami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je. 

11. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. Zaleca się  

organizowanie zajęć relaksacyjnych – opowiadanie wierszy, bajek lub udostępnianie 

słuchowisk, bajek dla dzieci. 

12. Należy bezwzględnie pamiętać o noszeniu środków ochrony osobistej: maseczki ochronnej, 

przyłbicy, fartucha ochronnego, rękawiczek. 

13. W przypadku gdy pracownik mógł narazić się na zakażenie SSRA-Co-2 lub miał kontakt  

z osobą chorą na COVID-19 poza placówką należy zgłosić taki fakt pracodawcy. 



14. W przypadku podejrzenia zachorowania dziecka należy zawiadomić o tym pracodawcę, 

rodzica/opiekuna prawnego, a następnie odprowadzić dziecko do wyznaczonego 

pomieszczenia, w którym będzie można odizolować dziecko od innych osób. Należy zostać  

z dzieckiem do przyjazdu rodzica.  



  Załącznik nr 6 

do Zarządzenia Nr 5/05/05/2020  
Dyrektora PP-2 Pieszyce 
w sprawie wprowadzenia procedury 

bezpieczeństwa ograniczającej 
rozpowszechnianie się wirusa SARS-Co 2 
w okresie zagrożenia epidemicznego  
w przedszkolu 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, iż zostałam/-em zapoznana/-y z zarządzeniem  

Nr 5/05/05//2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach, w sprawie wprowadzenia 

procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się wirusa SARS-Co 2 w okresie 

zagrożenia epidemicznego w przedszkolu i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania 

zawartych w nim zasad bezpieczeństwa. 

Zapoznanie się z zarządzeniem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody odnośnie wytycznych dla 

rodziców/ prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 2  

w Pieszycach (załącznik nr 4 do zarządzenia).  

Deklaruję ilość ……..godzin   pobytu mojego dziecka w przedszkolu.   Ilość posiłków…………….. 

Zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka do godz. 8:30 

          Jestem świadoma/-y o czynnikach ryzyka COVID – 19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub 

opiekunów, jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną  

z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do placówki, 

 

Telefony kontaktowe: 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

Pieszyce, dn. …………………….                              ……................................................... 
 (miejscowość) (data)                                                                  (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

do Zarządzenia Nr 5/05/05/2020  
Dyrektora PP-2 Pieszyce  
w sprawie wprowadzenia procedury 

bezpieczeństwa ograniczającej 
rozpowszechnianie się wirusa SARS-Co 2 
w okresie zagrożenia epidemicznego  
w przedszkolu 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy 

termometru bezdotykowego. 

 

 

1. Wyrażam zgodę na dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. 

 

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Kontrola będzie przeprowadzana przez nauczyciela/personel pomocniczy. 

w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach, w holu przy wejściu do placówki, w sposób 

indywidualny. 

Osoba przeprowadzająca kontrolę, zachowując standardy poufności, powiadomi o jej wynikach 

(fakt wystąpienia gorączki) rodziców/opiekunów prawnych dziecka i dyrektora przedszkola.  

.................................................................. 

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


