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WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

NA TERENIE PLACÓWKI 

od 25.05. 2020 r. do odwołania 

Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” w Cieszynie 

 

1. ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE 

 

 Przedszkole będzie otwarte od godz. 7:00 do godz. 16:30. 

 Dzieci będą przyprowadzane do godz. 8:00. 

 Dzieci przebywają na terenie placówki w grupach z zachowaniem zasady minimum 4 m 

kwadratowe w sali na jedno dziecko i jednego opiekuna. 

 Rodzice/opiekunowie nie wchodzą z dziećmi do placówki – dzieci będą odbierane przez 

wyznaczonego pracownika przedszkola przy drzwiach wejściowych do placówki, który 

dokona pomiaru temperatury ciała dziecka (w przypadku temperatury ciała 37,0 st. C lub 

wyższej dziecko nie będzie mogło zostać w placówce), następnie po czynnościach 

samoobsługowych dziecko zostanie zaprowadzone  do grupy.  Przy odbieraniu (rodzic 

korzysta z dzwonka przy drzwiach), pracownik przedszkola wyda dziecko 

rodzicowi/opiekunowi również w drzwiach przedszkola. 

 Dziecko nie może wnosić do przedszkola i wynosić z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

 Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

 Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

można przyprowadzać dziecka do placówki. 

 Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 Personel placówki powinien zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. 
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 Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,  

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

jednorazowe, dezynfekcja rąk przy wejściu, tylko osoby zdrowe). 

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  

w odrębnym pomieszczeniu (pod opieką pomocy nauczyciela) z zapewnieniem minimum  

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

pilnego odebrania dziecka z placówki. 

 Zaleca się częste korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

placówki. 

 Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. 

 W sali, w której przebywa grupa znajdują się tylko sprzęty i przedmioty, które można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (nie ma m.in. zabawek z materiału, pluszu, dywanów). 

 Sprzęt na placu zabaw należy regularnie czyścić z użyciem detergentu lub płynu do 

dezynfekcji (dzieci nie mogą korzystać na placu zabaw z piaskownicy). 

 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku). 

 

2. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

 W przypadku wejścia do budynku osoby dorosłej, jest ona zobligowana do dezynfekcji rąk 

płynem dezynfekującym, który dostępny będzie przy wejściu. 

 Personel placówki powinien regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinien dopilnować, 

aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 Personel porządkowy przeprowadza codzienną dezynfekcję powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków oraz bieżącą dezynfekcję toalet. 

 Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka 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 (prowadzona oddzielna 

dokumentacja dla prac porządkowych, dezynfekcji). 

 Personel placówki oraz dzieci nie muszą zakładać maseczek oraz rękawic podczas pobytu  

w placówce (w razie konieczności, np. przeprowadzanie zabiegów higienicznych u dzieci, 
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personel jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, przyłbice/maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem). 

 Personel placówki jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcjami: prawidłowego mycia 

rąk, prawidłowego dezynfekowania rąk, prawidłowego nakładania i ściągania rękawic 

jednorazowych , prawidłowego nakładania i ściągania maseczki  oraz do ich stosowania  

w sytuacjach tego wymagających. 

 

3. GASTRONOMIA 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz 

sztućców.  

 Stosować środki ochrony osobistej podczas prac w kuchni. 

 Należy czyścić blaty stołów i poręczy krzeseł po zakończonym posiłku. Wielorazowe 

naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

minimum 60 stopni i wyparzać je.  

 

 

 

4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU 

PLACÓWKI 

 

 Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

 W przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, należy wdrożyć 

procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19.  

 

 

  

 

 


