
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

WEWNĘTRZNEGO 

dotycząca czasowej organizacji pracy Przedszkola                      

w Rzykach wprowadzona do stosowania w związku                       

z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19 

OBOWIAZUJACE od 01.09.2020 

 
 

ORGANIZACJA PRACY OD 1 WRZEŚNIA – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY: 

 

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego:  

 

✓ Przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

✓ Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub  w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do 

zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

✓ Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola zabawek, czy innych 

przedmiotów.  

✓ Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że 

powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie. 

✓ Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania, jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien stosować te zasady - 

dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

 

Organizacja opieki dla dzieci w przedszkolu, w sytuacji zagrożenia epidemicznego                 

COVID-19: 

✓ Każda grupa dzieci będzie (w miarę możliwości) przebywać w tych samych salach. 

✓ W zależności od ilości dzieci i możliwości organizacyjnych przedszkola, w danej 

grupie pracować będą ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi. 

✓  Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali określają 

aktualne wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego. 

✓ W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.), to będą 

dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 



✓ Dzieci nie przynoszą ręczników (korzystają z ręczników papierowych). 

✓ Nie zaleca się w grupach odpoczynku relaksacyjnego w pozycji leżącej; wyjątkiem 

jest grupa młodsza, w której dzieci leżakują. Leżaki są codziennie dezynfekowane. Na 

koniec każdego tygodnia (w piątek) rodzice zobowiązani są do wyprania pościeli. 

Każda pościel powinna być umieszczona w worku bawełnianym.  

✓ Nauczyciele po skończonych zajęciach pomoce dydaktyczne (plansze, plakaty, 

obrazki) wkładają do teczek. 

✓  Wietrzenie sal odbywa się co najmniej raz na godzinę. 

✓ Opiekunowie zachowywać będą dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący min. 1,5 m. 

✓ Personel kuchenny nie będzie kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

✓ Spożywanie posiłków będzie odbywać się na jadalni w wyznaczonym dla każdej 

grupy miejscu.  

✓ Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

obowiązek przebywać w maseczce i zachować dystans społeczny. 

✓ W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i 

nauczycieli, personelu obsługowego. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej 

formy zabezpieczenia. 

✓ Pracownicy przedszkola powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni 

dopilnować, aby robiły to dzieci – szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

✓ Do przedszkola z dzieckiem wchodzi tylko jeden rodzic lub opiekun prawny.  

✓ Jeśli dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane  

w odrębnym pomieszczeniu – izolatka (sala nr 10) pod opieką wyznaczonego przez 

dyrektora pracownika. Jednocześnie niezwłocznie powiadomieni zostaną 

rodzice/opiekunowie, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

✓ Zapewniona będzie możliwość korzystania przez dzieci z pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie placu zabaw i ogrodu przedszkolnego, przy zachowaniu 

możliwie maksymalnej odległości lub zmianowości grup. 

✓ Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie. 

✓ Sprzęt na placu zabaw będzie codziennie czyszczony i dezynfekowany po 

zakończonych zajęciach. 

✓ Na czas pandemii zajęcia edukacyjne prowadzone przez osoby trzecie (teatrzyki, 

koncerty, pokazy) zostają odwołane. 


