
 
1 

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa 
Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach  

 

 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

aktualizacja 1 

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 1337) 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19  w Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Kielce 

obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa. 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Sióstr Salezjanek 

w Kielcach odpowiada Dyrektor przedszkola.  

2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

3. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny 

lub mailowy. 

 

4. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do budynku), z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba dorosła wchodząca do przedszkola.  

 

5. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do przedszkola osoby z zewnątrz (np. opiekunowie dzieci), 

należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

• zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 

• zakrycie nosa i ust, 

• obowiązkowa dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe, 

• ograniczone przemieszczanie się po przedszkolu, 

• ograniczony kontakt z pracownikami przedszkola. 

 

6. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi 

wskazującymi na infekcję.   

7. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. 

Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia  

8. Na  czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 
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9. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu  znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 

skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie 

placówki. 

10. Dyrektor  przedszkola zapewnia: 

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie  

z pomieszczeń przedszkola, sprzętów i zabawek znajdujących się  

w przedszkolu; 

2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu 

przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki lub 

przyłbice ochronne dla pracowników wyznaczonych do odbioru dzieci oraz produktów 

od dostawców zewnętrznych; 

3) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem, 

instrukcje prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic oraz instrukcje prawidłowego 

nakładania i zdejmowania maseczki przy wejściach do budynku. 

4) Wyznaczony teren do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone 

w 2 zestawy ochronne w skład których wchodzą 2 maseczki, 1 przyłbica, 1  fartuch 

nieprzemakalny z długim rękawem, 10 par  rękawiczek oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

5) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom. 

11. Dyrektor: 

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie  

z powierzonymi im obowiązkami; 

2) dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których 

nie da się skutecznie zdezynfekować np. pluszowe zabawki; 

3) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce; 

4) kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia choroby u dziecka; 

5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika; 

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi; 

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia; 
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8) informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej/ strony internetowej przedszkola; 

9) ogranicza przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe);  

12. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest: 

1) Do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej: 

a. Regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych, 

b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 

2) Dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki; 

3) Informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci; 

4) Zachowania dystansu społecznego między sobą, wynoszącego min. 1,5m.; 

5) Nie przemieszczania się zbędnie po placówce; 

6) Postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa. 

13. Osoby sprzątające w placówce po zakończeniu zajęć z dziećmi każdego dnia: 

1) Ciągi komunikacyjne – myją; 

2) Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty 

stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, 

szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują. 

3) Rejestrują swoje działania w „Karcie kontroli czynności myjąco-dezynfekujących” – Załącznik 

nr 3 do Procedur. 

14. Nauczyciele, pomoce nauczyciela:  

1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy 

chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

2) myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi  bawiło się dziecko - po zakończeniu zajęć z 

grupą; 

3) dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, 

po przyjściu do przedszkola; 
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4) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę; 

5) prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach; 

6) dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów; 

7) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone, 

instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk. 

Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej  

1. W oddziale przedszkolnym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt od 3 

do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15m2 , a w przypadku liczby dzieci 

większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia ulega zwiększeniu na kolejne dziecko o co najmniej o 

2m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2 .  

2. Jedna grupa dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywa w wyznaczonej i stałej sali – 

za wyjątkiem schodzenia i rozchodzenia się dzieci.    

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

za wyjątkiem czasu schodzenia i rozchodzenia się dzieci.    

4. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci.    

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

lub zabawek.  

6. Sale, w których odbywają się zajęcia wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

7. W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można 

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

przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub 

dezynfekować. 

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

odległości od osób trzecich. 

 

Wybór formy kształcenia  

1. Wyboru   formy   kształcenia: stacjonarnej lub zdalnej dokonuje się w zależności od stopnia 

zagrożenia epidemiologicznego.   

2. W przypadku zaliczenia Powiatu Miasto Kielce, na terenie którego ma siedzibę Przedszkole Sióstr 

Salezjanek w Kielcach,  do strefy na  której wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 oraz obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku 
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z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów i zakazów w   związku   

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję 

o   rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania  przedszkola przewidzianej 

w odrębnych przepisach. 

3. W sytuacji, gdy w Powiecie Miasto Kielce nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy 

i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w przedszkolu funkcjonuje kształcenie 

w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3. 

4. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas 

oznaczony, jeśli na terenie przedszkola może być zagrożone zdrowie dzieci. 

5. Zawieszenie zajęć stacjonarnych, o których mowa w pkt. 4, może dotyczyć grupy lub całego 

przedszkola, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych 

oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego). 

6. W   przypadku   zaliczenia   Powiatu  Miasto Kielce do   strefy   „żółtej” lub „czerwonej”, w której 

obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

dyrektor może podjąć decyzję o wprowadzeniu: 

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia 

zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub 

całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć 

stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), 

2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony   

i   wprowadzeniu w  przedszkolu   kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

7. Wprowadzenie formy kształcenia mieszanej lub zdalnej, o której mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 wymaga 

uzyskania zgody organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kielcach. 

8. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 6 dyrektor   może   

podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas 

określony. 

9. W przypadku wprowadzenia w przedszkolu formy kształcenia zdalnego dyrektor ustala 

szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi  

w przepisach szczególnych. 
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Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola  

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru 

temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury 

ciała dziecka należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia 

takiej zgody przedszkole zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia dziecka na zajęcia). 

 

2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel informuje dyrektora, 

który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka na zajęcia w danym dniu. 

  

3. Dziecko do przedszkola mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe. 

 

4.  Rodzice  przyprowadzają dziecko do przedszkola  do godz. 8.30.    

5. Rodzice dzieci nowoprzyjętych odprowadzają je do szatni i tam pomagają przy przebieraniu.  

Następnie bezzwłocznie opuszczają budynek przedszkola. Pozostali rodzice przekazują dziecko 

pod opiekę pracownika przedszkola w drzwiach głównych, nie wchodząc do budynku. 

6. Rodzice odprowadzający/odbierający dzieci nowoprzyjęte mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej przedszkola, zachowując zasady: 

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

7. Osoby oczekujące przed przedszkolem pozostają w odległości 1,5 m. 

8. Celem unikania kontaktu z innymi osobami do drzwi głównych dochodzi się podjazdem 

dla niepełnosprawnych a odchodzi schodami. 

9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych  

u dziecka, pracownik pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą 

o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje o konieczności kontaktu 

z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

Zasady dotyczące przygotowywania posiłków 

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki. 

2. Posiłki przygotowywane są przez Miejską Kuchnię Cateringową a wydawane przez                 

pracowników przedszkola zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  
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3. Pomoc kuchenna: 

1) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są 

posiłki; 

2) Myje ręce: 

• przed rozpoczęciem pracy, 

• przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego        

• spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 

• po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

• po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

• po skorzystaniu z toalety, 

• po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

• po jedzeniu, piciu; 

3) Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

4) Odbierając posiłki, dostarczane przez pracowników Miejskiej Kuchni Cateringowej zakłada  

rękawiczki oraz maseczkę ochronną; 

5) Wyrzuca rękawiczki i wyrzuca opakowania po produktach do worka na śmieci i zamyka go 

szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on 

pozostać w opakowaniu, pomoc kuchenna myje/dezynfekuje opakowanie; 

6) Wydając  posiłki zachowuje bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami 

od innych pracowników przedszkola; 

7) Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi 

przez dyrektora przedszkola; 

8) Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów 

do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki; 

9) Nie kontaktuje się z dziećmi i osobami opiekującymi się dziećmi; 

4. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach (lub w razie możliwości w innej sali), 

a po posiłku pomoc nauczyciela grupy dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, 

oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. 

5. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela lub nauczyciele. 

 

Zasady bezpiecznej pracy w dobie epidemii COVID – 19 

 

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 środki ostrożności powinny być 

właściwie zachowane podczas wykonywania codziennej pracy.  

Działamy w sytuacji zagrożenia epidemicznego.  

Dążymy do minimalizacji zagrożeń w pracy a także w kontaktach między pracownikami. 
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I. Kontakty międzyludzkie i funkcjonowanie pomieszczeń socjalnych - zasady dla wszystkich 

pracowników. 

1. W celu ograniczenia do minimum kontaktów  w pracy między pracownikami – należy 

bezwzględnie zachować bezpieczną odległość min 1,5 m. 

2. Należy ograniczyć organizowanie spotkań do bezwzględnego minimum. Podczas spotkań, które 

są niezbędne należy zachować min. 1,5 m odległości między osobami uczestniczącymi 

w spotkaniu. 

3. Zabronione jest organizowanie spotkań tzw. towarzyskich.  

4. Rozmowy między pracownikami należy ograniczyć do bezwzględnego minimum. 

5. Nie należy podawać sobie rąk. 

6. Do niezbędnego minimum ograniczmy korzystanie z pomieszczeń socjalnych. 

 Liczba osób jednoczasowo przebywających w pomieszczeniach socjalnych powinna być 

ograniczona -  tak aby możliwe było zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 m między 

pracownikami  lub należy z pomieszczeń korzystać pojedynczo. 

 

7. Miejsce spożywania posiłku należy przed i po posiłku przetrzeć dostępnym środkiem 

do dezynfekcji powierzchni.  

8. Przed i po posiłku należy umyć ręce zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.  

9. W pomieszczeniu socjalnym zabronione jest pozostawianie żywności bez zabezpieczenia 

(zamknięcia w szczelnym opakowaniu), zabezpieczoną żywność należy przechowywać 

w zamkniętych szafkach lub lodówce. 

10. Zabronione jest pozostawianie w pomieszczeniach socjalnych oraz na stanowiskach pracy 

używanych - brudnych nie umytych talerzy, kubków, sztućców. 

11. Naczynia oraz sztućce należy myć dokładnie w ciepłej wodzie z użyciem płynów do mycia 

naczyń, wskazane jest również wyparzanie naczyń wrzątkiem.  

12. Czyste naczynia i sztućce należy przechowywać w zamkniętych szafkach, szufladach.  

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka   

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą 

przychodzić ani przyprowadzać go do przedszkola.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. Jeśli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy, mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, ból brzucha, brak 

smaku, niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola i wychowawcę grupy, który kontaktuje 

się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania dziecka z przedszkola. 

Do czasu przybycia rodziców dziecko umieszcza się w tzw. Izolatorium.   
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4. W przedszkolu jest przygotowane wyodrębnione miejsce, tzw. Izolatorium, służące 

do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano podczas pobytu w przedszkolu oznaki 

chorobowe.  

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika 

przedszkola, z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców / opiekunów 

prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. 

7. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko z zachowaniem procedur obowiązujących na terenie 

placówki oświatowej, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki. 

8. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka. 

9. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka należy wezwać karetkę pogotowia, informując 

o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u dziecka. 

10. Ratownik podpisuje informację o przekazaniu dziecka oraz informuje do którego szpitala 

zostało ono przewiezione. 

11. W zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców 

dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach oraz organ prowadzący 

przedszkole. 

12. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 

działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola. 

13. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w przedszkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

14. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, 

w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola 

 

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

chorobowych. 

2. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien 

przychodzić do pracy. 

3. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola 

i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 696 750 596, 575 806 305, oddziałem 

zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 

999 lub 112. 

4. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w przedszkolu, pracownik natychmiast powiadamia 

dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium. 

5. Dyrektor przedszkola powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt. 3, odpowiednie służby 

sanitarne, medyczne i organ prowadzący. 

6. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 
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7. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać 

w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.  

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

9. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

10. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

11. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich 

pracowników oraz rodziców. 

  

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia                                                                

u dziecka lub pracownika 

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, 

wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie 

pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób 

potencjalnie narażonych. Dyrektor przedszkola powinien stosować się do zaleceń inspektora 

sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne 

osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane 

nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w przedszkolu. 

Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury 

ciała. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 15. 05. 2020 r. zarządzeniem dyrektora przedszkola 

nr 7/2019/2020. 

3. Procedura może być modyfikowana. 

4. Pracownicy przedszkola zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu. 

5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez 

przedszkole oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1 

6. Jeżeli u dziecka wystąpią niepokojące objawy oraz zostanie zmierzona temperatura, odnotowuje 

się to w karcie informacyjnej o stanie zdrowia dziecka -  

załącznik nr 2 

7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

8. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia w przedszkolu objawów chorobowych. 
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Załącznik nr 1 

Deklaracja rodziców 

…………………………………………………………….…..  

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1) 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć odpowiednie zgody): 
       
o Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością    

stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju,  

obowiązującej na terenie Przedszkola Sióstr Salezjanek w Kielcach.  

o Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa 

i zasad związanych z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim: przyprowadzania do 

przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka  

z placówki (niezwłocznie) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych  

w czasie pobytu w placówce. 

o Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby  

u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki  

i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

o Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów 

u dziecka, zostanie ono umieszczone w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym 

w niezbędne środki ochrony osobistej.  

o Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym  

w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu 

w przedszkolu. 

o Zobowiązuję się do poinformowania przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

o Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  COVID-19 oraz 

nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia 

widocznych oznak choroby. 

o Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19. 

o W  przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę. 

o W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie przedszkola nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego 

płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

o Moje dziecko nie jest/ jest (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.  

                                                                      

        
                                                           …………………………………………………………………………..……………. 

(czytelny podpis matki/ojca) 
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Załącznik nr 2 

 

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

w związku z Covid-19 

 

Imię i Nazwisko dziecka 
 

Godzina zauważenia objawów  

Jakie wystąpiły objawy 
 

Godz. poinformowania rodziców  

Kto został poinformowany  

Podpis osoby informującej  

 

Pomiary temperatury: 

Godzina Wysokość Temperatury 

  

  

  

  

  

Inne zaobserwowane objawy: 

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

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

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

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna :................................ 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Kielcach Rodzice są zobowiązani do: 

- kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka,  

- pozostawienia dziecka przez 3 w domu 

- przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola  

- w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 natychmiastowego poinformowania placówki 
 

 

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

                                                                                                                                                             (data i podpis rodzica) 

 
                                               

                                                                                                   s. Dorota Polniak 
……………………………. 

podpis Dyrektora 
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