
PROCEDURY  FUNKCJONOWANIA  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA  

W CZERNICHOWIE  w okresie pandemii COVID-19 

1. Od 25 maja 2020r wznawiamy działalność przedszkola przy uwzględnieniu 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej .  

2.  W pierwszej kolejności z usług przedszkola powinny skorzystać te dzieci , których 

rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu . Pierwszeństwo 

mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia , służb mundurowych , 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych , realizujących zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Rodzice ,którzy są zainteresowani opieką przedszkolną od  

25 maja 2020 r  powinni pilnie (!) skontaktować się z naszą 

placówką  do końca tego tygodnia tj. do 22 maja 2020 , do 

godz. 13.00  . 

4. Ze względu na sytuację epidemiczną – zostaje ograniczona ilość miejsc w grupach. 

W każdej funkcjonującej grupie - ilość dzieci nie może przekraczać 12-14 osób.  

5. Organizacja pracy uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.  

6. Pierwszego dnia pobytu w przedszkolu – Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia 

wszystkich zgód i dokumentów ,wydrukowanych , wypełnionych i podpisanych  

( Ankiety epidemiologicznej, Oświadczenia Rodziców , Oświadczenia o świadomości 

ryzyka, Oświadczenia o zapoznaniu i przestrzeganiu przyjętych w przedszkolu 

procedur )  

7. Osoby z zewnątrz wchodzące na teren przedszkola (np. osoby kontrolujące, 

serwisanci , ewent. służby itp.) zobowiązani są do używania środków 

zapobiegawczych , w tym zasłanianie ust oraz nosa ; dzieci zwolnione są z tego 

obowiązku.  

8. Przed wejściem do przedszkola, oraz dwukrotnie w ciągu dnia ( lub więcej  w razie 

potrzeby ) – będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dzieci termometrem 

bezdotykowym.  

9. Przy wejściu do przedszkola – rodzic/ opiekun  ma możliwość  skorzystania z płynu 

dezynfekującego.  

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów na teren 

przedszkola , z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych (np.  rodzic wezwany pilnie do 

przedszkola ). 

11. Dziecko powinno być przyprowadzane / odbierane tylko przez rodziców/ 

opiekunów lub w miarę możliwości przez  jedną osobę upoważnioną,  bez innych 

osób towarzyszących.    

12. Przedszkole  zapewni niezbędne środki bezpieczeństwa, ( procedury postępowania, 

monitoring działań , dezynfekcja pomieszczeń i otoczenia przedszkola ) jednak nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.  

13. Do odwołania zawiesza się w przedszkolu leżakowanie dzieci młodszych oraz mycie 

ząbków we wszystkich grupach przedszkolnych. 



14. Nauczyciele odpowiadają za pilnowanie obowiązku częstego, dokładnego mycia 

rąk przez dzieci , zwłaszcza po czasie zabawy, przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, 

przyjściu z ogrodu i w każdej innej koniecznej sytuacji)  oraz za wdrażanie innych 

nawyków higienicznych.  

15. Sale przedszkolne będą wietrzone co godzinę , lub w sprzyjających warunkach 

pogodowych zapewniona będzie stała wentylacja naturalna sali ( uchylone okna). 

16. Dzieci będą korzystały z wewnętrznego placu zabaw przedszkola  z uwzględnieniem 

wszystkich wytycznych sanitarnych GIS , wprowadza się całkowity zakaz organizacji 

spacerów wycieczek oraz wszelkich uroczystości ,imprez z udziałem osób z zewnątrz. 

17. Wszelkie objawy chorobowe takie jak :podwyższona temperatura , kaszel, katar , 

osłabienie , zaczerwienione oczy ( bez względu na etiologię ) – wykluczają dziecko z 

możliwości uczęszczania do przedszkola . 

18. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów w przedszkolu , dziecko zostanie 

odizolowane od grupy do osobnego pomieszczenia ( tzw. ,,Izolatka”) , o czym 

natychmiast zostaje poinformowany rodzic dziecka, który ma dziecko niezwłocznie 

odebrać z placówki .  Jeżeli osoba podana do kontaktu , nie odbiera telefonu w ciągu 

1 godziny  - przedszkole powiadamia odpowiednie służby.  

19. Jeżeli po powrocie z przedszkola , rodzice zauważą u dziecka niepokojące objawy 

infekcji – prosimy o pilną informację do przedszkola.  

20. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu do przedszkola i innych 

przedmiotów. 

21. Dla Rodziców ,którzy nie zdecydują się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola – 

utrzymany zostaje zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca 2020r.  

22. Sytuacje szczególne , w tym kwarantanna :  

Jeżeli w przedszkolu dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19 

informowana będzie  najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, a osoba taka  

(tj. dziecko/pracownik przedszkola) zobowiązana będzie do dostosowania się  do 

zaleceń odpowiednich służb. Placówka zostaje wówczas  zamknięta, a wszystkie dzieci 

i pracownicy oraz ich najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną. 

Przedszkole zostaje automatycznie zobligowane do sporządzenia listy uczestników 

opieki (tj. dzieci będących w przedszkolu) oraz pracowników przedszkola i podania tej 

informacji do Sanepidu. 

23. W przedszkolu prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowo- 

dezynfekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach, klawiatury, wyłączników, kontaktów- zgodnie z opracowanymi 

wewnętrznymi procedurami. 

24. Żywienie dzieci będzie odbywać się zgodnie z zaleceniami GIS- wewnętrzna procedura 

organizacji żywienia dzieci. 

 

 

 

 


