
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 
 

I.Organizacja opieki w placówce 

1. W okresie ograniczenia pracy placówki w związku z epidemią, przedszkole będzie 

czynne w godzinach 6:00-16:00. 

2. Przed przyjęciem dziecka do przedszkola rodzic składa stosowne oświadczenie- 

załącznik Nr 1 

3. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali. 

4. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie. 

5. W grupie przedszkolnej może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach 

Organ prowadzący może zwiększyć liczbę do 14. Jednakże minimalna przestrzeń do 

wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m kwadratowe na 

każde jedno dziecko i każdego opiekuna. 

6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona. 

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu. 

8. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci 

na placu zabaw, posiłków, jak i również zajęć i zabaw ruchowych. 

9. Grupy przedszkolne nie mogą się spotykać. 

10. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania z 

wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów. 

11. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki. 

12. Zakazuje się na terenie placówki  mycia zębów przez dzieci  do odwołania. 

13. W okresie pandemii dzieci nie leżakują. 

14. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi. 

 

II.Dezynfekcja 

1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.  

2. Rodzice/opiekunowie wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywająca nos i usta. 

Rodzice nie wchodzą na teren placówki- dzieci odbierane są przy wejściu przez 

pracownika przedszkola. 

3. Dzieci dezynfekuję ręce przed wejściem na salę, myją ręce po skorzystaniu z toalety, po 

przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.  

 

III.Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola. 

1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko. 

2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku 

przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.  

3. Pracownik dba o to by dziecko po wejściu do przedszkola zdezynfekowało ręce a następnie 

odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie przebywało. 

4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, 

pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go 

zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z 



rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o 

informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia 

i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 

6. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby 

upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych. 

7. Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione oczekujący na oddanie lub odbiór dziecka z placówki 

oczekują przed budynkiem przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego. 

8. Dziecko nie przynosi do przedszkola nic i nic z niego nie wynosi. 

 

 

Procedura opracowana na wypadek zaistnienia przypadku objawów COVID 19 u 

dziecka podczas pobytu w przedszkolu. 
 

1. Jeżeli stwierdzimy objawy u dziecka mogące świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel, 

duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) odsyłamy dziecko do pomieszczenia izolacji. 

2. Opiekę nad dzieckiem przejmuje wytypowany pracownik przedszkola. 

3. Opiekun musi być ubrany w sprzęt ochronny indywidualnej (fartuch, rękawice, 

przyłbica). 

4. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15  min sprawdza temperaturę 

ciała oraz zapisuje informacje na karcie dziecka (załącznik karta informacyjna o stanie 

zdrowia dziecka w związku z Covid 19). 

5. Powiadamiamy Stację Sanitarno Epidemiologiczną.  

6. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania 

bezpośrednio  z pokoju izolacji. 

7. Przed odbiorem podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka.  

8. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nieodebraniu dziecka przez rodzica 

wdrażamy postępowanie w przypadku zagrożenia życia - procedury przedszkolne. 

9. Wzywamy karetkę powiadamiając o podejrzeniu zakażeniem Covid 19, przekazujemy 

kartę informacyjną o stanie zdrowia dziecka. 

10. Prosimy Ratownika o podpisanie przekazania dziecka oraz pisemną informację o szpitalu 

do którego zostało przewiezione. 



 

Załącznik nr 1  

do procedury bezpiecznej organizacji opieki na terenie Przedszkola Nr 23 
Dane dziecka (imię, nazwisko, PESEL)  

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

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

       Elbląg, dnia…………………………… 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Podczas przebywania w Przedszkolu nr ….  w Elblągu, pomimo zastosowania procedur i środków 

ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka wirusem SARSCoV-2 lub innym drobnoustrojem 

przenoszonym drogą kropelkową. Jako rodzic/prawny opiekun rozumiem to oraz w pełni akceptuję powyższe 

ryzyko zakażenia, ryzyko wszystkich powikłań COVID-19, w tym nieodwracalne uszkodzenie płuc oraz inne 

powikłania, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (w tym rodzina dziecka) oraz biorę 

pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem mojego dziecka do przedszkola oraz z jego 

dowożeniem do przedszkola (transport publiczny) Oświadczam, że podpis składam dobrowolnie. 

………………….………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

2. Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa i nie przebywał na kwarantannie w ostatnich 14 dniach, nie 

przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura ) 

3.  

……………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu 

…………………………………….………. 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

5. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur związanych z reżimem 

sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w przedszkolu. 

……………………………………….……. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym codziennie przy 

wejściu do przedszkola, przed obiadem oraz  w  razie zaobserwowania u dziecka niepokojących 

objawów zdrowotnych a także na rejestr wyniku pomiaru.  
……………………………………….……. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

7. Wyrażam zgodę na podjęcie w przedszkolu względem mojego dziecka postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia wirusem SARS-COV-2 

……………………………………….……. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

…………………………………………….. 

(podpis osoby przyjmującej oświadczenie) 


