
Procedury bezpieczeństwa dla Gminnego Przedszkola  
w Baćkowicach 

uwzględniające wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. 
(IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydane na podstawie 
art.8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374, 567 i 1337) 

 

Organizacja opieki w przedszkolu 

1. Dzieci do Gminnego Przedszkola w Baćkowicach są przyprowadzane i odbierane przez 

rodziców lub prawnych opiekunów, którzy są zdrowi.  

2. Rodzice /prawni opiekunowie podczas pobytu w przedszkolu muszą być wyposażeni w środki 

ochrony osobistej( osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe).  

3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej obiektu szkolnego (szatni)  

poprzez wejście do przedszkola  od strony boiska „Orlik” . Zachowany musi być dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m. Przy wejściu osoby dorosłe obligatoryjnie dezynfekują ręce płynem.  

4. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic za zgodą 

dyrektora może przebywać na terenie palcówki 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. 

5. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecku 

w przedszkolu za zgodą rodzica może być zmierzona temperatura ciała termometrem 

bezdotykowym.  

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola muszą zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min 1,5 m. 

7. Ustalona grupa dzieci ma wyznaczoną stałą salę, w której będzie spożywać również posiłek. 

8. Każda grupa dzieci przedszkolnych ma przyporządkowanych stałych opiekunów. 

9. Sala, w której przebywa grupa pozbawiona jest wyposażenia, którego nie można skutecznie 

dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, wykładziny). 

10. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może bezpośrednio kontaktować się z dziećmi oraz 

wychowawcami. 

11. Sale w których przebywają   dzieci są co najmniej raz na godzinę wietrzone w czasie przerwy, 

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12. Rodzice/opiekunowie dzieci znajdujących się w przedszkolu pozostawiają wychowawcom 

dane telefoniczne, które umożliwiają szybki i pewny sposób komunikowania się z nimi. 

13. Dzieci wraz z opiekunem mogą przebywać na świeżym powietrzu tylko na terenie obiektu 

Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 

14. Jeżeli grupa chce skorzystać z placu zabaw, to sprzęt znajdujący się tam musi zostać wcześniej 

wyczyszczony przez personel obsługowy z użyciem detergentu lub zdezynfekowany. 



15. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób 

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka 

z przedszkola. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń 

1. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się w dozowniku płyn dezynfekujący wraz 

z instrukcją prawidłowego mycia rąk.  

2. Dezynfekcja rąk jest obligatoryjna dla osób dorosłych wchodzących do budynku. 

3. Dzieci powinny regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, 

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

4. Personel obsługowy wykonując prace porządkowe na terenie przedszkola zwraca szczególną 

uwagę na czystość ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach, włączników. Wykonanie prac 

porządkowych pracownik przedszkola odnotowuje na karcie monitoringu. 

5. Dezynfekcję sprzętu i pomieszczenia personel obsługowy prowadzi się w czasie nieobecności 

dzieci i wychowawcy z zachowaniem czasu na wietrzenie pomieszczeń. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos) do użycia w razie 

konieczności, np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka. 

 

Organizacja żywienia dzieci 

 

1. Żywienie dzieci w czasie pobytu w przedszkolu prowadzi stołówka szkolna Zespołu Szkół 

Publicznych w Baćkowicach z uwzględnieniem wymogów prawa odnoszących się do 

funkcjonowania zbiorowego żywienia oraz zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników 

kuchni. 

2. Dzieci grup przedszkolnych w wieku 3-5 lat korzystają z posiłków przygotowanych przez 

stołówkę szkolną w swoich salach, dzieci 6-letnie spożywają posiłek na stołówce szkolnej .  

3. Bezpośrednim wydaniem dziecku przygotowanego posiłku zajmuje się wychowawca grupy 

przedszkolnej. 

4. Po każdym posiłku personel obsługowy czyści blaty stołów, krzesła i podłogę. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce zgodnie z obowiązującym HACCP są myte w zmywarce 

z dodatkiem detergentu w temp. min. 60oC lub powinny być wyparzone. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola 

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

wskazujących na chorobę zakaźną lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

2. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem. 



3. Na terenie obiektu jest wyznaczone i odpowiednio oznakowane pomieszczenie wyposażone 

w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. 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 medczną. 

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

sprzątaniu i dezynfekcji. 

6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym czasie w części podmiotu, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do  zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego.  

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązują od dnia 01.09.2020 r.  

 

Dyrektor ZSP 
w Baćkowicach 
Zbigniew Majecki 

 


