
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECI  

NA TERENIE PRZEDSZKOLA GMINNEGO W NIEBOCKU 

 

W oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku ustala zasady 

korzystania z wychowania przedszkolnego: 

Z wychowania przedszkolnego mogą korzystać wyłącznie dzieci obojga rodziców 

pracujących, w godzinach 6.30 – 16.00. 

Rodzicu: 

1. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, 

temperatura, zaburzenia jelitowe itp.). W przypadku podejrzenia jakichkolwiek 

objawów chorobowych dziecko nie zostanie przyjęte w danym dniu do przedszkola. 

2. Nie wysyłaj dziecka do przedszkola jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. 

3. Nie pozwalaj dziecku na przynoszenie z domu jakichkolwiek przedmiotów, zabawek, 

picia i jedzenia. 

4. Bądź do dyspozycji w przypadku, gdy Twoje dziecko w czasie pobytu w przedszkolu 

będzie miało jakieś niepokojące objawy chorobowe (dziecko należy natychmiast 

odebrać z przedszkola osobnym wejściem – klasa „0”). 

5. Zachowaj wszelkie środki ostrożności na terenie przedszkola, przebywaj tylko  

w strefie wyznaczonej dla rodziców (w maseczce i rękawicach – obowiązkowo), 

zgodnie z zasadą - 1 rodzic z dzieckiem, lub w odstępie od kolejnego rodzica  

z dzieckiem - 2m. 

6. Dzieci do przedszkola może przyprowadzać i odbierać tylko osoba zdrowa. 

7. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych po powrocie dziecka  

z przedszkola do domu należy natychmiast powiadomić dyrektora placówki drogą  

e-mailową: bozchor@onet.eu lub telefonicznie: 134395830, 500449556 bądź opiekuna 

grupy – facebook. 

8. Jeśli podobne objawy chorobowe wystąpią u któregokolwiek domownika również 

należy o tym fakcie powiadomić dyrektora j. w. 

9. W przypadku uzyskania informacji jak w pkt 6, 7, dyrektor w porozumieniu  

z organem prowadzącym, podejmuje decyzję co do dalszego funkcjonowania 

przedszkola. 

 

Dodatkowe środki ostrożności dla nauczycieli i pracowników obsługi: 

 

1. Do pracy mogą przychodzić osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną. 

2. Nie przychodź do pracy jeśli ktoś z Twojego otoczenia przebywa na kwarantannie lub 

w izolacji domowej.  

3. Po przyjściu do pracy należy zmienić odzież na tę, która będzie stosowana  

w placówce, zdezynfekować ręce. 

4. Odbieranie dzieci od rodziców w strefie wyznaczonej dla rodziców w fartuchu 

ochronnym, maseczce oraz rękawicach. 

5. Pomiar temperatury dziecka w obecności rodzica (w przypadku objawów chorobowych, 

po wcześniejszym uzyskaniu zgody od rodzica). 

6. Prowadzenie ewidencji obecności dziecka w przedszkolu (odbijanie kart). 
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7. Częste czyszczenie blatów, poręczy krzeseł, wyłączników, klamek, posadzek środkami 

dezynfekującymi. 

8. Wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę. 

9. Częste mycie rąk z dziećmi. 

10. Kontakt z kuchnią tylko przez okienko podawcze. 

11. Odbiór towarów przez intendentkę w pełnym wyposażeniu w środki ochrony 

indywidualnej. 

12. Intendent, kucharka nie mają bezpośredniego kontaktu z dziećmi.  

13. Dezynfekcja elementów na placu zabaw (korzystanie tylko z wcześniej wyznaczonych 

przyrządów). 

14. Zamknąć plac zabaw dla mieszkańców. 



Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka 

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia pracownik przedszkola, w odpowiednim 

stroju ochronnym: 

1. Odizolowuje dziecko od grupy, umieszczając je w sali „0”. 

2. Dzwoni do rodziców, informuje o sytuacji i prosi o natychmiastowy przyjazd  

i odebranie dziecka z przedszkola. 

3. Powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną oraz organ prowadzący. 

5. W przypadku zagrożenia życia dyrektor wzywa służby medyczne, po wcześniejszym 

uprzedzeniu o ewentualnym podejrzeniu zakażenia wirusem COVID -19.  

6. Do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym podejmuje decyzję o jego dalszym funkcjonowaniu. 

7. Po opuszczeniu przedszkola, pomieszczenia, w których przebywało dziecko należy 

poddać dezynfekcji.  



Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika 

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia u pracownika przedszkola należy: 

1. Odizolować się od pozostałych osób, przechodząc do sali „0” do czasu opuszczenia 

placówki. 

2. Powiadomić dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji. 

3. Dyrektor powiadamia najbliższą rodzinę, stację sanitarno – epidemiologiczną oraz 

organ prowadzący. 

4. W przypadku zagrożenia życia dyrektor wzywa służby medyczne, po wcześniejszym 

uprzedzeniu o ewentualnym podejrzeniu zakażenia wirusem COVID -19.  

5. Do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym podejmuje decyzję o jego dalszym funkcjonowaniu. 

6. Po opuszczeniu przedszkola, pomieszczenia, w których przebywał pracownik należy 

poddać dezynfekcji.  

 

 


