
Procedury postępowania przeciwepidemicznego w Oddziałach 

Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy 

 

Organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych: 

 

• W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

• Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć przypadająca na jedno dziecko w 

sali nie może być mniejsza niż 1,5 m. 

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

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Wykorzystywane do zajęć 

przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy dokładnie myć, czyścić lub 

dezynfekować. 

• Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek. 

•  Wietrzenie sali odbywa się co najmniej raz na godzinę.  

• Dezynfekcja sali przedszkolnych przeprowadzana jest  raz dziennie, po zakończonych 

zajęciach. 

• Zabawy na świeżym powietrzu organizowane są w różnych godzinach dla każdej grupy. 

• Opiekunowie zachowują bezpieczny dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu. 

• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola maja 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

• Rodzice nie mogą wchodzić do budynku. Dzieci odbierane są przy wejściu przez panie 

opiekunki. 

• Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

• Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 



• Każde dziecko i nauczyciel regularnie mają obowiązek myć ręce wodą z mydłem (30 sek. 

zgodnie z wytycznymi), szczególnie po przyjściu do sali, przed jedzeniem, po powrocie 

ze świeżego powietrza, po korzystaniu z toalety. 

• Posiłki w przedszkolu wydawane są w godzinach: 

śniadanie –  9:00 

obiad – 12:00 

podwieczorek - 14:30 

• Przed posiłkiem dzieci i nauczyciel myją ręce wodą z mydłem (30 sek. zgodnie 

z zaleceniami). Posiłki wydawane są z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

• Pomiar temperatury u dziecka wykonywany jest w razie wystąpienia objawów 

sugerujących chorobę. Pomiar wykonywany jest przy użyciu termometru 

bezdotykowego.  

• Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka  jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

• Sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka to: 

Kontakt telefoniczny lub za pomocą dostępnych komunikatorów uzgodnionych  

z rodzicami/opiekunami. 

 

Szczegółowa procedura przyjść i wyjść 

 
1. Rodzic/opiekun  dzwoni dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych. Czeka na przyjście 

nauczyciela dyżurującego.  

2. Rodzic/opiekun przekazuje dziecko przy drzwiach wejściowych osobie znajdującej się na dyżurze 

przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa (w maseczce i odpowiedniej odległości). 

 3. Nauczyciel lub wprowadza dziecko  do szatni.  Pomaga dziecku w szatni podczas rozbierania , 

następnie zaprowadza dziecko do sali.  

4. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic/opiekun  wywołuje je dzwonkiem  umieszczonym na 

zewnątrz, umieszczonym przy drzwiach wejściowych.   



5. Czeka na zewnątrz do momentu przyprowadzenia dziecka przez nauczyciela/opiekuna. Oczekując 

zachowuje ustalone zasady bezpieczeństwa (w maseczce i zachowaniem 1,5m odległości od innego 

rodzica).  

6. Nauczyciel dyżurujący przyprowadza dziecko do szatni. Pomaga dziecku w szatni  podczas ubierania, 

następnie wyprowadza dziecko i przekazuje rodzicowi/opiekunowi przy zachowaniu wszelkich zasad 

bezpieczeństwa ( w maseczce i  odpowiedniej odległości).  

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 przez dziecko 

 

 

• Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel zakłada 

środki ochrony osobistej i dokonuje pomiaru temperatury. 

• Następnie prowadzi je do wyznaczonego miejsca izolacji.  

• Nauczyciel dzwoni do rodzica /opiekuna z informacją o złym samopoczuciu dziecka 

z prośbą o natychmiastowe zabranie dziecka z przedszkola. 

• Nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, właściwą 

miejscowo powiatową stacji sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

• Nauczyciel/opiekun czeka z dzieckiem w miejscu izolacji do momentu przybycia 

rodzica/opiekuna.  

 

 

 

 


