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ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI  W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA 

  

§ 1 

Cel i przedmiot procedury 

1. Celem procedury jest ustalenie zasad bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówce 

w czasie pandemii koronawirusa. 

2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad bezpieczeństwa dziecka. 

 

§ 2 

Zasady profilaktyki i higieny 

1. Zadaniem Dyrektora jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków podczas przebywania na 

terenie placówki. 

2. Przedszkole jest czynne od 07:00 do 17:00. 

3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci, z zachowaniem 2,5 m2 na każde dziecko oraz 

każdego opiekuna.  

4. Personel zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury przed wejściem do placówki.  

5. Podczas wykonywania swoich czynności służbowych personel ma obowiązek zakrywanie ust 

i nosa. 

6. Prace porządkowe podlegają ciągłemu monitorowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania czystości głównych ciągów komunikacyjnych: dezynfekcji powierzchni sal 

dydaktycznych, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich 

w tym blatów i stołów na salach i na stołówce. Ozonowanie wszystkich pomieszczeń po 

opuszczeniu przez nie dzieci. 

7. W placówce wyznaczone i przygotowane jest pomieszczenie, w którym można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów (sala konferencyjna).  

8. Numery telefonów do stacji sanitarno – epidemiologicznej, organu prowadzącego, kuratora 

oświaty i służb medycznych umieszczone są przy wejściu głównym na tablicy ogłoszeń. 

9. Opiekunowie zachowają dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący min. 

1,5 m.  

10. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuję się z dziećmi ani z personelem obsługującym 

dzieci. 

11. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej i są zobowiązani do ich używania podczas pracy.  
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§ 3 

Bezpieczeństwo podczas przebywania na salach dydaktycznych 

1. Dzieci są utrzymywane w odległości pomiędzy sobą.  

2. Po każdorazowej zabawie następuje dezynfekcja zabawek używanych. 

3. Sale wietrzone co najmniej raz na godzinę; w czasie wyjść dzieci do stołówki oraz na plac zabaw. 

4. W sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie zdezynfekować.   

§ 3 

Bezpieczeństwo podczas przebywania na placu zabaw 

1. Dzieci są utrzymywane w odległości pomiędzy sobą.  

2. Pierwsze na plac zabaw wychodzą najmniejsze dzieci wyjściem przez taras, a drugie starsze 

wychodzą wyjściem od tyłu. 

3. Plac zabaw zostaje podzielony na strefy, dla każdej z grup dzieci. 

4. W toalecie zewnętrznej będzie przeprowadzana dezynfekcja po każdorazowym użyciu.  

5. Sprzęt na placu zabaw będzie po każdej grupie dokładnie myty i dezynfekowany. 

§ 4 

Bezpieczeństwo podczas przebywania na stołówce 

1. Stołówka zostanie podzielona na sektory dla każdej z grup i dwie tury posiłków.  

2. Godziny wydawania posiłków grup maluchów 

a. Śniadanie   - 08:40 

b. Obiad   - 11:45 

c. Podwieczorek - 14:30 

3. Godziny wydawania posiłków starszaków 

a. Śniadanie   - 08:15 

b. Obiad   - 12:15 

c. Podwieczorek - 14:50 

4. Dzieci mają przypisane dla siebie stałe miejsca. 

5. Jedzenie zostaje przywiezione przez pracowników kuchni na stołówkę na wózkach oraz 

zostawione a roleta zamykana. 

6. Personel nie będący z grupą rozkłada zastawę i pierwszą turę posiłku, opuszcza pomieszczenie 

stołówki przed przyjściem dzieci. 

7. Personel sprawujący opiekę nad dziećmi rozkłada drugą turę posiłku (dokładki). 

8. Po zjedzeniu i opuszczeniu stołówki przez dzieci, personel nie będący z dziećmi sprząta naczynia 

na wózki oraz pozostawia przed wejściem na kuchnie, dezynfekuje stoły, krzesełka, podłogi 

i klamki.  

 

 

 



Załącznik nr 4 do procedury bezpieczeństwa dzieci w czasie pandemii koronawirusa  

Przedszkole nr 262  Strona 3 z 3 

§ 4 

Bezpieczeństwo podczas drogi na stołówkę oraz placu zabaw 

1. Pierwszeństwo przy schodzeniu i wchodzeniu do sal dydaktycznych mają najmniejsze dzieci. 

2. Po każdorazowym przejściu danej grupy, personel nie będący z dziećmi dezynfekuje klamki, 

poręcze oraz podłogi. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania i ogłoszenia.  

2. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.  

 

Dyrektor Przedszkola 

Joanna Konowrocka 


