
 

 
 

 

1 WRZEŚNIA 2021 
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

W Kwidzynie 



 

 

 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 
2020 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). 

 

1. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI 

Na zasadach zawartych w Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z 

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie obowiązującej od dnia 

01.09.2021r. 

2. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

1) Do przedszkola uczęszczają tylko dzieci zdrowe. 

2) Zabrania się przyprowadzania dzieci, gdy w domu przebywa osoba objęta 

kwarantanną lub izolacją. 

3) Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

4) W jednej grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

5) Dzieci przebywają w wyznaczonej sali, wietrzonej przynajmniej raz na godzinę. 

6) W miarę możliwości grupy nie powinny mieć ze sobą styczności.  

7) W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

8) W sali, w której przebywają dzieci, nie mogą znajdować się zabawki 

i przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować 

(np. pluszowe zabawki). 

9) Wszystkie pozostałe zabawki i sprzęty użytkowane przez dzieci są codziennie 

dezynfekowane. 

10) Dzieciom nie wolno przynosić ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek. 

3. WYJŚCIA DZIECI NA DWÓR 

1) Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, 

przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości oraz przy zachowaniu zasady 

korzystania z placu zabaw tylko dwóch grup równocześnie. 

2) Dopuszcza się  organizację wyjść w miejsca otwarte (np. park, las, tereny zielone) 

z zachowaniem dystansu od osób trzecich. 

3) Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 



4) Sprzęty na placu zabaw powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentów 

lub dezynfekowane (jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć je przed 

używaniem). 

4. POSIŁKI 

1) Dzieci powinny korzystać z  picia oraz jedzenia pod okiem opiekuna. 

2) Po każdym posiłku stoliki są dezynfekowane. 

3) Przy organizacji żywienia wprowadzono zasady szczególnej ostrożności: 

a) odległość między stanowiskami pracy, 

b) środki ochrony osobistej,  

c) płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów,  

d) dezynfekcję opakowań, produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 

i sztućców  

e) mycie w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600C 

i wyparzanie. 

4) W uzasadnionych przypadkach dzieci mogą spożywać posiłki i napoje 

przyniesione z domu (np. alergia pokarmowa). Posiłki mogą być przynoszone 

w pojemnikach prywatnych.  

5) Posiłki wydawane są zmianowo. 

 

5. IZOLOWANIE I PILNE ZABIERANIE DZIECI 

1) W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka 

należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

2) Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie w 

celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

3) Wyznaczony pracownik tworzy listę osób, które miały styczność z dzieckiem. 

4) Następuje przekazanie dziecka rodzicom. 

5) Pracownik opiekujący się dzieckiem w pomieszczeniu izolującym, który 

przekazał dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz 

zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. 

1) Pomieszczenie, w której przebywało dziecko, jest dokładanie wietrzone, myte 

za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana. 

 

6. WYTYCZNE DO PRACY DLA NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW 

ORAZ PERSONELU POMOCNICZEGO 



1) Nauczyciele, opiekunowie pracujący z dziećmi oraz personel pomocniczy muszą 

być zdrowi, a osoby mieszkające z w/w osobami nie mogą przebywać w izolacji 

domowej. 

2) Pracownicy wchodzący i wychodzący z placówki używają płynu dezynfekcyjnego 

umieszczonego przy drzwiach wejściowych. 

3) Pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robiły to 

dzieci. 

4) Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący 

min. 1,5 metra. 

5) Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi. 

6) Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej:  

a) jednorazowe rękawiczki,  

b) maseczki na usta i nos,  

c) fartuchy z długim rękawem lub kombinezony. 

7) Personel pomocniczy dokonuje codziennych prac porządkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) ciągów komunikacyjnych, 

b) dezynfekowanie: poręczy, klamek, klawiatur, włączników, zabawek, 

sprzętów na placu zabaw, urządzeń sanitarnohigienicznych. 

VII.  POSTĘPOWANIE W RAZIE PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA 

1) W przedszkolu wyznaczono osobne pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę dorosłą w przypadku zaobserwowania u niej objawów 

chorobowych.  

2) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy przedszkola nie 

powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę 

medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz 

powiadomić pracodawcę o nieobecności).  W razie pogarszania się stanu 

zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

3) 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 

poradę medyczną. 

4) Pracownik, u którego potwierdzono zakażenie wirusem SARS- CoV-2 i miał 

kontakt z innymi osobami w przedszkolu, informuje o tym fakcie dyrektora. 

5) Obowiązkiem jest odkażenie miejsc, w których pracownik przebywał. 

 

 

7. PRZEBYWANIE W PLACÓWCE OSÓB Z ZEWNĄTRZ 

 



1) Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w przedszkolu osób 

z zewnątrz.  

2) Tylko w uzasadnionych przypadkach (osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej) przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności takich jak zasłonięte 

usta i nos, zdezynfekowane dłonie, mogą pojawić się osoby, które umówiły 

swoje spotkanie telefonicznie. 

3) Dostarczenie poczty czy umówienie ewentualnego spotkania następuje 

po uprzednim kontakcie telefonicznym lub kontakcie przez domofon (numer 

telefonu do placówki oraz domofonu do poszczególnych grup znajduje się na 

głównych drzwiach wejściowych do budynku). 

 

 

 

 

Powyższa Organizacja opieki nad dziećmi w czasie stanu epidemii związanej z Covid-

19 obowiązuje od 01.09.2021r. 

 

 

 

 

 

 

 


