
Wewnętrzna procedura nr 4  
„Bezpieczeństwo na terenie Przedszkola nr 94 

we Wrocławiu” 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r. Na mocy zarządzenia dyrektora 

Przedszkola nr 94 we Wrocławiu  i będzie obowiązywać do odwołania.  

§1 

Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie dzieciom 

 i pracownikom bezpiecznych warunków przebywania na terenie placówki. 

 

§2 

Rodzice  i pracownicy przedszkola zobowiązani są zapoznać się i stosować 

niniejszą procedurę.  

 

§3 

1. Każda pełnoletnia osoba wchodząca do placówki jest zobowiązana do 

dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu do przedszkola i do 

stosowania środków ochrony osobistej (maseczka/ przyłbica, rękawiczki 

jednorazowe). 

2. Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy z długim 

rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów 

higienicznych u dziecka). 

3. Pracownicy obsługi utrzymują w czystości pomieszczenia przedszkolne ze 

szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, sali zabaw dzieci, toalet, 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek powierzchni płaskich, w tym blatów 

stolików w salach i krzesełek, włączników itp. oraz przeprowadzają codzienną 

dezynfekcję po zakończonym pobycie dzieci. Należy bezwzględnie przestrzegać 

zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i 

niezbędnego wietrzenia sali po przeprowadzonych pracach. Dezynfekcja 

pomieszczeń odbywa się pod nieobecność dzieci w sali. 

4. Dyrektor przeprowadza codzienny monitoring prac ze szczególnym 

uwzględnieniem czynności wymienionych w §4 pkt. 3, niniejszej procedury. 

5.  Do przedszkola może być przyjęte: 

 tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. Jeśli dziecko ma jakikolwiek objaw infekcji po powrocie z 

przedszkola, rodzic/opiekun jest zobowiązany do natychmiastowego 

powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola;  

 dziecko z rodziny, która nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. Rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie powiadamiają 

przedszkole o zaistniałej w rodzinie chorobie związanej z COVID-19. 



6. Rodzice/opiekunowie pozostawiają w przedszkolu dane kontaktowe, które 

umożliwiają szybki kontakt z rodzicem/opiekunem w razie wystąpienia 

jakichkolwiek symptomów chorobowych: 

 dzieciom przed wejściem do sali oraz kilkukrotnie w ciągu dnia będzie 

dokonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym; 

 przy zaobserwowanej podwyższonej temperaturze lub jakimkolwiek innym 

objawie choroby nauczyciel powiadamia dyrektora, dziecko zostaje 

skierowane do izolatorium a rodzice o sytuacji są powiadamiani telefonicznie; 

 rodzice/opiekunowie po zawiadomieniu telefonicznym o konieczności 

odebrania dziecka, robią to niezwłocznie.  

7.  Na terenie placówki wyznaczono pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować  

dziecko u którego zaobserwowano objawy chorobowe, do momentu odebrania 

przez rodzica/opiekuna prawnego.  

Pomieszczenie będzie również służyło do izolowania osoby dorosłej z objawami 

chorobowymi w oczekiwaniu na przyjazd odpowiednich służb. Szczegóły 

działania określa „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia” 

(Procedura nr 2). 

8. W sali, w której przebywa grupa nauczyciel usuwa przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany). 

Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. Za dezynfekcję sprzętu 

wykorzystywanego do zajęć odpowiada pomoc nauczyciela lub woźna przypisana 

do oddziału. 

9.  Woźna oddziałowa wietrzy sale przynajmniej co godzinę.  

10.  Z dystrybutorów wody znajdujących się na każdej grupie, dzieci korzystać będą 

pod nadzorem osoby dorosłej. 

11. Dzieci korzystać będą z pobytu na świeżym powietrzu na podstawie „Procedury 

przebywania dzieci na świeżym powietrzu”. 

12.  Codziennie po skończeniu pracy na salach dokonywana jest dezynfekcja 

zabawek i wszystkich sprzętów przez woźną oddziałową. 

13.  Zabronione są wyjścia dzieci poza teren placówki. 

14.  Nauczyciele są zobowiązani do pilnowania, aby dzieci często i regularnie myły 

ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze 

spaceru na świeżym powietrzu, do zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk 

i ich dezynfekcji oraz do dawania właściwego przykładu. W łazienkach 

wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

15. Pracownicy kuchni, w tym również intendent, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo przestrzegają szczególnej ostrożności dotyczącej 

zabezpieczenia epidemicznego, w miarę możliwości utrzymują odległość 

stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, używają 



płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 

oraz sztućców. 

16.  Przebywanie osób trzecich w placówce należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (między innymi osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, pracują tylko osoby 

zdrowe). Dostawcy mogą kontaktować się tylko z intendentem, a w przypadku 

jego nieobecności z kucharką lub innym wyznaczonym pracownikiem obsługi, z 

zachowaniem powyższych środków ostrożności po obydwu stronach. 

 

 

§4 

Dyrektor Przedszkola nr 94 w zakresie organizacji opieki nad dziećmi każdorazowo 

stosuje aktualne wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

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 i 567).  

 

§5 

Pracownicy Przedszkola nr 94 we Wrocławiu są zobowiązani do zapoznania się z 

niniejszą procedurą i bezwzględnego stosowania powyższych zapisów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


