
PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA 

DZIECI Z PRZEDSZKOLA ORAZ ORGANIZACJI POBYTU I OPIEKI NAD DZIEĆMI 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 15 W ZGIERZU 

 OD DNIA 1 września 2020r. 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 

1389.) 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r.1 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na 

podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej {Dz. U.z 2019 r. poz . 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337). 

 Statut Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu. 

 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów choroby 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola jedynie przez 

upoważnione do tego, osoby zdrowe 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

4. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. im. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) 

5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do holu przedszkola z zachowaniem 

zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5m od kolejnego rodzica 

z dzieckiem. 

6. Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko są zobowiązani do zachowania 

dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców 

wynoszącego minimum 1,5m. 

7. Rodzice zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa podczas przebywania w placówce. 

8. Po wejściu do przedszkola wszystkie osoby dorosłe zobowiązane są obligatoryjnie 

zdezynfekować ręce płynem odkażającym korzystając z dozownika umieszczonego  

przy drzwiach do przedszkola, w sposób zgodny z zamieszczoną tam instrukcją lub 

założyć jednorazowe rękawiczki ochronne. 

9. Osoby przyprowadzające/odbierające dziecko zobowiązane są do stosowania środków 

zapobiegawczych, w tym zasłaniania ust oraz nosa -  dzieci są zwolnione z tego 

obowiązku. 

10. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do przedszkola jakichkolwiek niepotrzebnych 

przedmiotów i zabawek. 



11. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełno sprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni 

zapewnić , aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice 

powinni zadbać o regularne czyszczenie /pranie i dezynfekcję zabawki. 

12. Każde dziecko po wejściu do przedszkola ma mierzoną temperaturę ciała 

termometrem bezdotykowym. 

13. Dziecko, u którego temperatura ciała będzie wynosić   ponad 37 stopni Celsjusza nie 

będzie przyjęte do placówki. 

14. Do szatni dziecko wchodzi samodzielnie, bądź pod opieką pracownika obsługi. 

15. Dziecko jest odbierane od rodziców w holu przedszkola przez pracownika obsługi i 

odprowadzane do wyznaczonej Sali, gdzie zostaje oddane pod opiekę nauczyciela. 

16. Nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, by dziecko prze wejściem do Sali umyło w 

łazience ręce wodą i mydłem. 

17. Przy odbieraniu – dziecko jest odprowadzane przez pracownika przedszkola, który 

pomaga mu się ubrać, a następnie przekazuje pod opiekę rodzicowi. 

18. Rodzice zobowiązani są do nieprzedłużania pobytu w części wspólnej przedszkola 

ponad niezbędne minimum, tak by umożliwić wejście do przedszkola innym 

rodzicom. 

19. W przypadku dzieci 3 i 4 letnich odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu 

rodzic może osobiście odprowadzić dziecko do Sali i pozostać na terenie placówki z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 

osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, zachowanie dystansu 

społecznego od innych dorosłych oraz dzieci co najmniej 1,5 m). 

20. Każda grupa dzieci przebywa w miarę możliwości organizacyjnych w wyznaczonej i 

stałej Sali. 

21. Do grupy przedzieleni są, w miarę możliwości, Ci sami opiekunowie. 

22. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

23. Z Sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub zdezynfekować. 

24. Sale w których przebywają dzieci należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

25. Przybory wykorzystywane do zajęć i zabaw są systematycznie myte lub 

dezynfekowane. 

26. W miarę możliwości organizacyjnych uniemożliwia się stykanie ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 

27. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk  wodą z 

mydłem oraz dopilnowania aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do 

przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego 

powietrza. 

28. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone  są plakaty z zasadami 

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

instrukcje. 



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

osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta, przyłbice ochronne, fartuchy z 

długim rękawem, których używają w miarę zaistniałych sytuacji, np. związanych z 

wykonywaniem u dziecka czynności higienicznych  oraz według potrzeb, zgodnie z 

własną oceną ryzyka zakażenia. 

30. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie 

ma takiej możliwości wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.  

31. Sprzęt na przedszkolnym placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany. Urządzenia, których nie ma możliwości umyć lub 

zdezynfekować są wyłączone z użycia i zabezpieczone taśmą ostrzegawczą. 

32.  Używane podczas zabaw na powietrzu zabawki i przybory sportowe są po użyciu 

przez każdą grupę dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 

33. Zabrania się korzystania przez dzieci podczas pobytu w przedszkolu z  osiedlowych 

placów zabaw. 

34. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane 

w wyznaczonym pomieszczeniu, gdzie znajduje się pod opieką pomocy nauczyciela 

lub innego pracownika obsługi z zachowaniem odległości min. 2 m od innych osób do 

czasu odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę. 

35. Rodzic, który uzyska informację o złym samopoczuciu lub występujących u dziecka 

objawach choroby jest zobowiązany do niezwłocznego osobistego lub przez osobę 

upoważnioną odebrania dziecka z przedszkola. 

36. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zachowania dystansu między sobą w 

każdej przestrzeni przedszkola wynoszącego minimum 1,5m. 

37. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych wykonywanych przez 

pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klamek, wyłączników itp. 

38.  Dezynfekcji powierzchni dotykowych w przedszkolu należy dokonywać kilkakrotnie 

w ciągu dnia. 

39. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, powierzchni i przedmiotów, tak by 

dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków dezynfekujących. 

40. Wprowadza się szczególne zasady bezpieczeństwa podczas organizacji wyżywienia. 

a) Należy przestrzegać wszystkich dotychczasowych warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego. 

b) Pracownicy kuchni są wyposażeni w dodatkowe środki ochrony osobistej, takie jak 

maseczki, przyłbice, rękawice, rękawiczki jednorazowe, jednorazowe fartuchy 

ochronne, których należy używać w celu zabezpieczenia epidemiologicznego. 

c) Należy zachować bezpieczną odległości pomiędzy stanowiskami pracy w kuchni, 

wynoszącą min. 1,5 m. 

d) Należy częściej myć i dezynfekować narzędzia oraz sprzęt kuchenny. 



e) Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

f) Zabrania się wchodzenia i przebywania w kuchni osób innych niż pracownicy kuchni. 

g) Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

h) Porcjowanie i wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem szczególnych 

środków bezpieczeństwa, z użyciem środków ochrony osobistej – fartucha 

ochronnego,  rękawiczek jednorazowych i osłony na usta i nos. 

i) Przed posiłkiem oraz bezpośrednio po jego zakończeniu należy umyć oraz 

zdezynfekować blaty stolików i poręcze krzeseł. 

j) Naczynia i sztućce należy po każdym użyciu myć w zmywarce z dodatkiem 

detergentu oraz wyparzać. 

 

 

 

 


