
WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII 
KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 89 WE WROCŁAWIU 

 
 

1. Cel procedury 

Zwiększenie bezpieczeństwa w przedszkolu poprzez : 

a) wdrażanie zasad przyprowadzania i odbiór dziecka do/z przedszkola 

b) określenia sposobu  organizacji opieki w przedszkolu 

c) wprowadzenie zasad  higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w 

przedszkolu 

d) wdrożenia zasad organizacji żywienia 

e) wdrożenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

 

2. Zakres procedur 

Procedurom  podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, 
w ogrodzie przedszkolnym w czasie zagrożenia koronawirusem sars-cov-2 (covid-19) 

3. Osoby podlegające procedurom  

Procedury dotyczą nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców  

Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego informowania o  
wszelkich zaistniałych zagrożeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 

4. Sposoby przekazywania informacji: 

• ustnie: kontakty telefoniczne; 

• pisemnie: SMS; maile, strona internetowa 

 

5. Opis procedury 

1) Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności 

a) dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,  

b) służb mundurowych,  

c) pracowników handlu  

d) pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących  zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

e) pracowników przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta.  

2) Potwierdzeniem spełnienia pkt. 1 jest złożenie  przez rodzica/opiekuna prawnego 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

3) Do przedszkola w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodzica/ opiekuna prawnego, 

który przedstawi oświadczenie pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy. 

4) Do przedszkola w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej 

decyzji dyrektora przedszkola podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w 

stanie epidemii. 

5) Wprowadza się niżej wymienione procedury postępowania w przypadku otwarcia 

przedszkola w czasie panującego zagrożenia epidemiologicznego. 

 

 

 



 

 

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIÓR DZIECKA DO/Z PRZEDSZKOLA 

1. Do przedszkola przyprowadzane i odbierane są dzieci wyłącznie przez rodzica/ opiekuna 

prawnego.  

2. Rodzic/ opiekun prawny jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo w drodze do 

przedszkola i z przedszkola do domu. 

3. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko jest zobowiązany do 

posiadania maseczki ochronnej (osłony ust i nosa) ,rękawiczek lub dezynfekuje ręce. 

4. Ogranicza się przebywanie  w przedszkolu osób z zewnątrz.  

5. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzając dziecko wchodzi do przedsionka z 

zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub 2 dzieci (dystans między nimi 2m).  

6. Każdemu dziecku pracownik przedszkola mierzy temperaturę, termometrem 

bezdotykowym. 

7. Pracownik przedszkola dyżuruje przy wejściu do godziny 8:20, rozbiera dziecko i 

odprowadza do sal zajęć z zachowaniem zasady - nie wchodzi do grupy. 

8. Rodzic/ opiekun prawny odbiera dziecko zgodnie z  deklaracją nie dłużej niż do 16.30 

9. Dziecko zostanie przyprowadzone do przedsionka przez dyżurującego pracownika 

przedszkola. 

10. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzając i odbierając dziecko do/z przedszkola ma 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i 

innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 metry. 

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

sugerujących chorobę zakaźną.  

12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe. 

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

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

14. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobligowany do 

podpisania oświadczeń- załącznik nr 2 i 3 do niniejszej procedury. 

 

II. PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU: 

1. Jedna grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie 

3. W grupie może przebywać do 7 osób. 

4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

5. Z sal  w których przebywają dzieci zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie dezynfekować. 

6. Pozostałe zabawki będą regularnie dezynfekowane. 

7. Wprowadza się zakaz przynoszenia i wynoszenia z przedszkola  przedmiotów i zabawek.  

8. Sale, w których organizowane są zajęcia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w 

czasie pobytu dzieci na ogrodzie a w razie potrzeby podczas zajęć. 

9. Pracownicy administracji oraz personel kuchenny nie mają kontaktu z dziećmi. 

10. Opiekunowie zachowują dystans między sobą wynoszący 1,5m. 

11. Dzieci przebywają na ogrodzie przedszkolnym przy zachowaniu odległości i 

zmianowości. 

12. Przedszkole nie organizuje  wyjść ani spacerów poza teren przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. POCEDURA HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I 

POWIERZCHNI W PRZEDSZKOLU 

1. Przy wejściach do przedszkola umieszczony jest dozownik do dezynfekcji rąk. 

2. Rodzice i pracownicy są zobligowani do dezynfekcji rąk.  

3. Przedszkole zapewnia środki higieniczne, potrzebne do bieżącego funkcjonowania 

placówki.  

4. Wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 

maseczki ochronne, przyłbice. 

5. W konkretnych sytuacjach mają do dyspozycji wodoodporny fartuch z długimi rękawami. 

6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są instrukcje z zasadami prawidłowego 

mycia i dezynfekcji rąk.  

7. W przedsionku, na salach zajęć są umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej i służb medycznych. 

8. W przedszkolu monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach.  

9. Nauczyciele i pracownicy przebywający z dziećmi w sali mają obowiązek pilnowania, aby 

dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, 

przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

IV  PROCEDURA  ORGANIZACJI ŻYWIENIA 

 

1. 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, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki 

ochrony osobistej.  

2. Zobowiązuje się pracowników kuchni do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

3. W kuchni przebywają tylko pracownicy kuchni. 

4. Wyznaczeni pracownicy z zachowaniem ostrożności dostarczą posiłek pod salę zajęć a 

brudne naczynia po posiłku odstawiają do zmywaka. 

5. Pracownik obsługi przebywający z nauczycielem i dziećmi po zdezynfekowaniu 

powierzchni stolika nakrywa do posiłku. A po posiłku, brudne naczynia wystawia na 

korytarz. Stół dezynfekuje. 

 

V  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. Do pracy przychodzą osoby zdrowe bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów informują pracodawcę, pozostają 

w domu i kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną  a  w razie pogarszania 

się stanu zdrowia pracownik dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje o zagrożeniu 

zakażeniem koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy. Odizolować.  Wstrzymać przyjmowanie kolejnych grupy dzieci i 

powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną. Należy stosować się do wydanych  

poleceń i instrukcji 

4. Zdezynfekować obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik. 



5. W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych 

(gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem)natychmiast zostaje 

odizolowane w przygotowanym do tego pomieszczeniu.  

6. Nauczyciel zgłasza niepokojące objawy chorobowe dyrektorowi przedszkola. 

7.  Dyrektor bezzwłocznie, telefonicznie powiadamiania rodziców/ prawnych opiekunów. 

8. Dyrektor powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższy oddział 

zakaźny, a w razie pogarszania się stanu zdrowia nauczyciel dzwoni pod nr 999 lub 

112 i informuje o zagrożeniu zakażeniem koronawirusem. 

9. Pracownicy przedszkola postępują zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od 

pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

10. Dyrektor powiadamia Organ Prowadzący i Kuratorium Oświaty. 

11. Dyrektor lub wskazana przez niego osoba ustala listę osób przebywających w tym 

samym czasie w części/ częściach przedszkola, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie. 

12.  Zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym.  

 

 

 

VI   PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

1. Dzieci przebywają na ogrodzie przedszkolnym przy zachowaniu odległości i 

zmianowości. 

2. Jednocześnie na podwórku przebywają dwie grupy. 

3. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu określa harmonogram stanowiący załącznik nr 4 

do procedury. 

4. Dzieci nie korzystają z placów zabaw oraz z  piaskownicy. 

5. Po każdej grupie przebywającej w szatni następuje dezynfekcja pomieszczenia. 

 

 

VII     PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KONTAKTÓW Z RODZICAMI  

 

1. Rodzic dziecka zobowiązany jest podać dyrektorowi aktualne dane kontaktowe 

zapewniające szybką komunikację z przedszkolem. 

2. Nauczyciel w sytuacji wystąpienia u dziecka niepojących objawów sugerujących 

zakażeniem koronawirusem, bezzwłocznie informuje dyrektora przedszkola. 

3. Dyrektor informuje rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola w 

przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ważne telefony: 

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pn.-pt. 7.00-15.00 –  tel. 71 329 58 43 

lub 693 900 908, 781 400 199 lub 71 361 46 91-92 

Całodobowo 603 720 579 

2. Wrocław-Psie Pole - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. J. Gromkowskiego, I i Ii 

Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5  - tel. 71 700 30 00,  

Izba przyjęć dla dzieci i młodzieży – tel. 71 392 53 38 

3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – tel. 71 328 30 41 

4. PaństwowaStacja Sanitarno-Epidemiologiczna (całodobowe telefony dyżurne) –  

tel. 666 035 666,   602 430 042 

5. Całodobowa infolinia NFZ – tel . 800 190 590 

6. Urząd Miejski Departament Edukacji – w godz. 8.00-15.45 tel. sekretariat777 87 06 

lub osoby prowadzące placówkę 71 777 76 19, 71 777 77 33, 71 777 76 90 

7. Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 71770 22 22 

 

 

 
                                             Procedura zostaje wprowadzona z dniem podpisania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, ................................................................................................................................................. . 

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym .................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

oświadczam, że*: 

• jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, 

• jestem pracownikiem służb mundurowych, 

• jestem pracownikiem handlu, 

• jestem pracownikiem przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z 

   zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

• jestem pracownikiem przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta. 

 

 

           ……………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

*właściwe podkreśl 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

Ja, ................................................................................................................................................. . 
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ..................................................................................... . 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

Przyjmuję do wiadomości: 

1. objęcie mnie zakazem wstępu na teren przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ innej 

formy wychowania przedszkolnego (dalej: przedszkola); 

2. konieczność przygotowania dziecka na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu; 

3. konieczność pilnego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku pojawienia się u niego 

niepokojących objawów choroby; 

4. konieczność zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę 

nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola; 

5. konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek; 

6. konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny 

(unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie 

ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania); 

7. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) przedszkole jest administratorem 

danych osobowych. 

Oświadczam, że: 

1. moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę 

zakaźną; 

2. w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 

3. celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaję poniższe dane 

kontaktowe:……………………………………………………………………………………………………………………

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

4. jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności 

związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w 

jednym czasie i miejscu; 

5. zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w przedszkolu w       

okresie stanu epidemii; 

6. podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie       

dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie 

dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

 

…………………………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 



                                                                                                                                            Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO 

PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 89 WE WROCŁAWIU 

 
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 
obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich 
zastrzeżeń. 
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 
opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y, iż 
podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki 
wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami. 
3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka 
do Przedszkola Integracyjnego Nr 89 we Wrocławiu, dowożeniem go do wskazanej wyżej 
placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej 
stronie. 
4. Ja i moi najbliżsi domownicy jesteśmy zdrowi,  nikt nie jest objęty kwarantanną. 
5. W czasie przyprowadzenia mojego dziecka do przedszkola oświadczam, iż  jest ono 
zdrowe nie  ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne 
niepokojące objawy chorobowe. Jeśli dziecko jest alergikiem dostarczam odpowiednie 
zaświadczenie lekarskie. 
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, 
kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały 
kwarantannę. 
7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury (bezdotykowym termometrem) 
mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 
8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z 
zewnątrz. 
9. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu. 
10. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami rodzice/opiekunowie nie 
wchodzą na teren placówki, dzieci odbiera pracownik dyżurujący przy drzwiach. Rodzice 
przyprowadzający i odbierający dzieci są zobowiązani do posiadania maseczki ochronnej i 
rękawiczek. 
11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 
zobowiązuję się do szybkiego odbierania telefonu od dyrektora przedszkola oraz 
natychmiastowego  odebrania dziecka z placówki. Dziecko będzie przebywało w izolatorium. 
12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję 
Przedszkola. 
13. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym 
informacjami na temat zakażenia COVID-19. Numery ważnych telefonów są umieszczone na 
drzwiach wejściowych do placówki. 
14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 
przypadku zarażenia COVID-19. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 



Załącznik nr 4 

 

GODZINY  WYJŚCIA NA PODWÓRKO 

 

GRUPA  I    9:00 – 9:50   

 

GRUPA II  9:20 - 10:10   

 

GRUPA  III      10:20 –11:10   

 

GRUPA IV      10:40 – 11:30  

 

 

 


