
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA                    

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID –19                                

W PRZEDSZKOLU NR 1/ŻŁOBKU NR 1 W SIEMIATYCZACH 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). 

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.). 

3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organiza-

cji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). 

5. Statut Przedszkola nr 1w Siemiatyczach. 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia  

koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r. poz. 325)7. 

6. Wytyczne MEN, GIS i MZ. 

Cel procedury: 

Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci                                                   

z przedszkola/żłobka oraz określenia odpowiedzialności rodziców/opiekunów prawnych oraz 

nauczycieli i pracowników przedszkola podczas trwania pandemii COVID-19. 

Przedmiot procedury: 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad przyprowadzania i odbierania dziecka 

z przedszkola w czasie pandemii COVID-19. 

Zakres procedury: 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszko-

la, a także rodziców/ prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola/żłobka.  

Zasady przyprowadzania dziecka 

1. Dzieci można przyprowadzać do przedszkola/żłobka od godziny 6:30 do 8:00. 

2. W przypadku przyprowadzenia dziecka po godzinie 8.00 nie będzie przyjęte w tym dniu                   

do przedszkola/żłobka. 

3. Dzieci do placówki przyprowadzane są przez jedną, zdrową osobę. 



4. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola/żłobka i odbierane przez rodziców/ opiekunów 

prawnych lub osoby upoważnione nie mających kontaktu z osobą zakażoną wirusem                           

COVID-19 lub objętych kwarantanną czy nadzorem epidemiologicznym. 

5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem za-

sady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 

1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. Rodzic/opiekun prawny wprowadza dziecko do przedsionka przedszkola, a wyznaczony 

pracownik mierzy dziecku i rodzicowi temperaturę przy użyciu termometru bezdotykowego                   

(po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców na pomiar temperatury) . 

7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun   

za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki 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 wa-

runkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywa-

jących okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom za-

chowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 

8. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,                    

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednora-

zowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

9.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają                            

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu  min.1,5 m. 

10. Dziecko nie może wnosić do przedszkola/żłobka żadnych przedmiotów i zabawek. 

11. Do przedszkola/żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów choro-

bowych sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, duszności, podwyższona temperatura). 

12. W razie podwyższonej temperatury (powyżej 37,2ºC) dziecko nie zostaje przyjęte do 

przedszkola/żłobka, a rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zabrać je z placówki. 

13. Szacowany czas pobytu rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej  z dzieckiem 

w szatni nie może być dłuższy niż 5 min. 

 

Zasady odbierania dziecka 

1. Dzieci z przedszkola/żłobka odbierane są do godziny 16:00.  

2. Dziecko odbierane jest przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych lub osobę 

upoważnioną. 



3. Dzieci mogą być odbierane z placówki jedynie przez zdrowego rodzica/opiekuna prawnego 

lub osobę upoważnioną. 

4. Szacowany czas pobytu rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej  z dzieckiem 

w szatni nie może być dłuższy niż 5 min.  

 

Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor 

przedszkola/żłobka. 

2.Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

W PRZEDSZKOLU NR 1/ŻŁOBKU NR 1 W SIEMIATYCZACH  

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08. 2020 r. 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, 567 i 1337) 

 

Organizacja opieki w przedszkolu: 

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

2. W grupie może przebywać do 25 dzieci (powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie 

może być mniejsza niż 1,5 m
2
.  Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, 

zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń po-

rządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych-np. łazienek, wc). 

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

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).  

4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy 

je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu 

w przedszkolu. 

6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby tak-

że w czasie zajęć. 

7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

8. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która                            

uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

9. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

10. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na tere-

nie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od osób trzecich. 

11. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub                                       

dezynfekowany. 

12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola. 

13. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.  



14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować                       

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m                    

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informa-

cją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola. 

2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/                     

opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakry-

wali usta i nos. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,                         

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw,                           

po skorzystaniu z toalety. 

4. Pomoc nauczyciela odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. 

Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych -poręczy, klamek i po-

wierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach. 

5. Pomoc nauczyciela odpowiedzialna jest za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów 

używanych przez dzieci. 

6. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfek-

cji powierzchni dotykowych -poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dokonuje dyrektor                          

przedszkola (karta monitoringu). 

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego 

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były                          

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni                                   

w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub 

przyłbice a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowa-

dzania zabiegów higienicznych u dziecka -adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

9. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk- instrukcje. 

10. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 



Gastronomia -wydawanie posiłków 

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków                                      

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do: 

stosowania środków ochrony osobistej, 

utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, 

mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC lub wyparzania 

wielorazowych naczyń i sztućców. 

2. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej.  

3. Posiłki do sali dostarczają pomoce nauczyciela. Po zakończonym posiłku pomoce                                 

nauczyciela odwożą naczynia na okienko odbioru naczyń. 

4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym                    

się dziećmi. 

5. Personelowi kuchennemu należy zapewnić właściwą do potrzeb ilość środków ochrony                

osobistej typu maseczki lub przyłbice, rękawice jednorazowe wykonane z materiałów                            

posiadających dopuszczenie do kontaktu z żywnością, dodatkową odzież roboczą oraz                           

dodatkowe środki do dezynfekcji rąk. 

6. Na stanowiskach utrzymania higieny rąk należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowe-

go mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekcyjnym –zasady dezynfekcji rąk. 

7. W miarę możliwości pracownicy powinni zachować między sobą dystans społeczny                         

wynoszący minimum 1,5 m. 

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na bloku żywieniowym osób postronnych. 

9. Zabronione jest wnoszenie na stanowiska związane z obróbką żywności jakichkolwiek 

rzeczy osobistych typu torebka, telefon komórkowy czy jedzenie. 

 

Bezpieczeństwo spożywania posiłków 

1. Dzieci przed posiłkiem obowiązkowo muszą umyć ręce wodą z mydłem. 

2. Naczynia i sztućce po posiłku muszą być myte i dezynfekowane termicznie przy 

wykorzystaniu zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania w temp. powyżej 60 
0
C; 

zmywarka musi być sprawna technicznie oraz systematycznie okamieniana. 

3. Miejsca spożywania posiłków muszą być utrzymane w reżimie sanitarnym- stoły, blaty, 

krzesła należy dezynfekować. 



4. Dzieciom należy zapewnić dostęp do wody pitnej pod nadzorem opiekuna. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

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

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu 

powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie (gabinet logopedy),w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora 

przedszkola. 

5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, 

informuje rodziców bądź opiekunów. 

6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu 

rodziców/opiekunów 


