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Organizacja opieki w przedszkolu 

 

▪ Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

▪ Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

▪ Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko wynosi co najmniej 1,5 m2. Do przestrzeni tej 

nie wlicza się pomieszczenia kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów 

komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, 

higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Powierzchnię każdej sali wylicza się 

z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 

▪ W sali, w której przebywa grupa usuwa się 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 zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub 

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

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie dopilnowują, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka 

dbają o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki. 

▪ Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę. 

▪ Przedszkole zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na dworze). 

▪ Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, 

wynoszący min. 1,5 m. 

▪ Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

▪ Rodzice i opiekunowie zachowują zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników przedszkola, jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

▪ Rodzice wchodzą z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 

rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, 

przy czym rygorystycznie przestrzega się wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

▪ W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic / opiekun 

za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności (min. 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). Ogranicza się dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci 

odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 



▪ Do przedszkola uczęszcza 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. 

▪ Ogranicza się 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). 

▪ Zapewnia się szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka (kontakt telefoniczny). 

▪ Przedszkole posiada termometr bezdotykowy, dezynfekowany po użyciu w danej grupie. 

▪ Przedszkole posiada zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność. 

▪ Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w odrębnym 

pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

▪ W miarę możliwości dzieci często przebywają na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich. 

▪ Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, jest regularnie czyszczony z 

użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

▪ Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 

zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, 

wchodzące do przedmiotu. 

▪ Dopilnowuje się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali 

rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. 

▪ Pracownice przedszkola regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz dopilnowują, aby robiły to 

dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

▪ Monitoruje się codzienne prace porządkowe, 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. 

▪ Dezynfekcję przeprowadza się według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzega się 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 są zaopatrzeni 

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

▪ W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

▪ Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

Gastronomia 

 

▪ Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego 



pracowników (środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów).  

▪ Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych. Wielorazowe 

naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 

60OC lub je wyparza. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola 

 

▪ Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

▪ Sale wyposażone są w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Wydzielono pomieszczenie, w 

którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 

chorobowych. 

▪ Przygotowano procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19, która uwzględnia następujące założenia: 

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

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

3. Na bieżąco śledzi się  informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępne na stronach internetowych tych podmiotów. 

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

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

5.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka 

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka na terenie 

przedszkola, należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. 

2. Dyrektor lub wskazany pracownik odizolowuje dziecko w przygotowanym wcześniej 

pomieszczeniu (izolatce), zapewniając minimum 2m odległości od innych osób. Odizolowane 

dziecko zakłada maseczkę, podobnie jak opiekun przebywający w tym samym 

pomieszczeniu. 

3. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem (infekcja dróg oddechowych, 

wysoka gorączka, kaszel), dyrektor placówki informuje o tym najbliższą powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według jej dalszych zaleceń. 

4. Dziecko w izolatce przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika 

przedszkola. 

5. Dyrektor placówki, wychowawca grupy lub inny nauczyciel niezwłocznie informuje 

rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 



6. Jeżeli będzie taka potrzeba rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza. 

7. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi ma 

obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez 

lekarza. 

 

Aktualizacja: 10.10.2020 

1. Do odwołania wprowadza się obowiązek stosowania przez pracowników przedszkola osłony 

ust i nosa w przestrzeniach wspólnych przedszkola. Zaleca się zachowanie dystansu 1,5 m. 

2. Do odwołania wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek. 

 

Aktualizacja: 26.11.2020 r. 

 
1. Punkt: Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola 

 

zastępuje się punktem: Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 

2. Punkt: Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji 

 

zastępuje się punktem: Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w 

izolacji w warunkach domowych. 

 

 

 


