
WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA                                        

W NIEPUBLICZNYM KATOLICKIM PRZEDSZKOLU „OCHRONKA” 

IM. BŁ. EDMUNDA BOJAMOWSKIEGO W NOWYM SĄCZU 

 

 

1. Informacje ogólne 

 

 rodzic (opiekun prawny) przyprowadza do przedszkola tylko zdrowe dzieci,                 

po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia (załącznik nr 1); 

 w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice 

nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; 

 pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

 w związku z wytycznymi wynikającymi z powrotem dzieci do przedszkola ulegają 

zmianie zakresy czynności pomocy nauczyciela oraz Pań sprzątających. 

 

2. Zasady obowiązujące podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola 

 

 rodzic (opiekun prawny) przyprowadzający dziecko do przedszkola musi być zdrowy, 

nie może być objęty kwarantanną ani mieć kontaktu z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub zarażoną koronawirusem.  

 rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko do przedszkola w maseczce 

(zasłaniającej usta i nos), dezynfekuje ręce w przedsionku przedszkola lub ma 

założone rękawiczki jednorazowe, a następnie zaprowadza je na szatnie, a potem 

odprowadza do drzwi sali, zachowując zasady bezpieczeństwa (odległość 2 m od 

innych rodziców, dzieci, personelu przedszkola); 

 rodzice mogą przebywać w przestrzeni wspólnej przedszkola (przedsionek 

przedszkola, szatnia, korytarze), zachowując zasadę 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi 

lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi 2 m, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk); 



 dziecko powyżej 4. roku życia powinno przyjść do przedszkola w maseczce 

(zasłaniającej usta i nos) oraz posiadać dodatkową maseczkę w razie ewakuacji lub 

wyjścia na plac zabaw; po przyjściu do przedszkola ściąga maseczkę i zostawia ją na 

szatni, dezynfekuje ręce w przedsionku przedszkola; 

 dzieci nie mogą przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów z domu                        

(np. zabawek). 

 

3. Zasady obowiązujące podczas kontaktu z personelem przedszkola 

 

 rodzic (opiekun prawny) musi zachować dystans społeczny, w odniesieniu do 

pracowników jak i innych dzieci oraz ich rodziców, wynoszący min. 2 m, mieć 

założoną maseczkę (zasłaniającą usta i nos); 

 rodzic (opiekun prawny) kontaktuje się z personelem administracyjnym telefonicznie 

lub za pomocą skrzynki na dokumenty, umieszczonej przy wejściu do przedszkola 

po wcześniejszym poinformowaniu; 

 rodzic (opiekun prawny) kontaktuje się z nauczycielami zachowując zasady 

bezpieczeństwa (odstęp społeczny wynoszący 2 m), musi mieć założoną maseczkę 

(zasłaniającą usta i nos), nie może wchodzić na sale, w której przebywają dzieci; 

 opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m; 

 personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi. 

 

4. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

 

 w przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci,                 

jak i nauczycieli; 

 nauczyciele powinni zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji; 

 nauczyciele mają obowiązek wietrzenia sali, w której organizowane są zajęcia,              

co najmniej raz na godzinę; 

 każda grupa dzieci ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali, do której 

przyporządkowani są ci sami opiekunowie. Z sali należy usunąć przedmioty                     



i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe misie i inne 

tego typu zabawki); 

 dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki 

placów zabaw, po przeprowadzonej wcześniej dezynfekcji; 

 personel przedszkola utrzymuje szczególną czystość ciągów komunikacyjnych                 

i dezynfekuje powierzchnie dotykowe (np. klamki, włączniki świateł, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym również blaty stolików w salach oraz 

w pomieszczeniach przeznaczonych do spożywania posiłków). Nauczyciele są 

odpowiedzialni za bieżące dezynfekowanie sal, zabawek i łazienek przeznaczonych 

dla dzieci; 

 nauczyciele pilnują, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu; 

 w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem u dziecka, nauczyciel postępuje zgodnie 

z procedurą podejrzenia zachorowania na COVID-19 (załącznik nr 2) i przechodzi              

z dzieckiem do specjalnie przygotowanej do izolacji sali oraz informuje dyrektora 

przedszkola oraz rodziców dziecka. 

 

5. Gastronomia 

 

 należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej; 

 stoliki i krzesełka na jadalni należy dezynfekować po zjedzeniu posiłku przez każdą 

grupę dzieci, a wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem 

detergentu w temperaturze min. 60
0
 C lub je wyparzać. 

 

6. Zasady odbioru dziecka z przedszkola 

 

 rodzic/ opiekun prawny/ osoba uprawniona do odbioru dziecka z przedszkola (zdrowy, 

bez objawów chorobowych) odbiera dziecko z przedszkola w maseczce 

(zasłaniającej usta i nos), dezynfekuje ręce w przedsionku przedszkola lub ma 

założone rękawiczki jednorazowe, a następnie udaje się do drzwi sali, w której 

dziecko przebywa, zachowując zasady bezpieczeństwa (odległość 2 m od innych 

rodziców, dzieci, personelu przedszkola); nauczyciel wydaje dziecko 



rodzicowi/prawnemu opiekunowi lub osobie uprawnionej do odbioru dziecka                   

z przedszkola. 


