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Organizacja pracy przedszkola 

 Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00. 

 Jedna grupa dzieci  przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

 Do  grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. 

 W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

Organizacja opieki w przedszkolu 

 W sali, w której przebywa grupa są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory 

sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. 

 Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek.  

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przebywania dzieci w łazience, ogrodzie,   

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 W miarę możliwości organizacyjnych przedszkole zapewni taką organizację pracy, która 

uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na placu 

zabaw). 

 Zostają ograniczone do koniecznego minimum wyjścia grupowe i wycieczki. 

 Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady –     

1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy 

czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby zdrowe). 

 Rodzice powinni udostępnić/ aktualizować  numery telefonów i adresy e-mail, aby zapewnić sposoby 

szybkiej komunikacji przedszkola z rodzicami/opiekunami dziecka. 

 Przedszkole posiada zakupione termometry  bezdotykowe-  dezynfekcja po użyciu w danej grupie.  

 Rodzice/ opiekunowie  zobowiązani są do wyrażenia  zgody na pomiar temperatury ciała dziecka,  

jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 



 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka     

z przedszkola. 

 Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej 

odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola.  

 Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przed wejściem do budynku przedszkola umożliwione będzie  korzystanie z płynu dezynfekującego 

do rąk oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, 

wchodzące do przedszkola. 

 Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do  dezynfekowania dłoni przy wejściu lub zakładania 

rękawiczek ochronnych oraz zakrywanie ust i nosa. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po 

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu       

z toalety. 

 W przedszkolu 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. 

 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. 

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy, w razie konieczności, zaopatrzony jest 

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także 

fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – 

adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk.  

 W przedszkolu zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet. 

Żywienie w przedszkolu 

 Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono 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. 

 Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne w salach poszczególnych grup dzieci. Po wydanych 

posiłkach odbywa się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł w każdej grupie. Wielorazowe 

naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC 

lub je wyparzać. 

 Od dostawców cateringu przedszkole wymaga pojemników i sztućców jednorazowych. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola 

 Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 



 Przedszkole wyznaczyło i przygotowało (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 

chorobowych. 

 Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

przedszkola, 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. 

Procedura na wypadek zakażenia 

1. Pracownicy/obsługa przedszkola są  poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy. Przedszkole 

wstrzyma przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomi właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i będzie stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, będzie  poddany gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w  przedszkolu procedurami oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Na tablicy przedszkola umieszczone są potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych. 

Źródło: 

 Strona internetowa Głównego Inspektoratu Sanitarnego (gis.gov.pl). 

 


