
Procedura organizacji bezpiecznego 

 pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli w czasie zagrożenia epidemicznego  

 

1. Jeden oddział przedszkolny może liczyć do 25 dzieci.  

2. Nauczyciele i personel obsługowy są na stałe przypisani do 

poszczególnych oddziałów. W razie konieczności wynikających z np. 

absencji pracownika dopuszcza się zastąpienie go innym pracownikiem. 

3. Dzieci przebywają  w wyznaczonej i stałej sali. 

4. Sala zajęć, w której przebywają dzieci wyposażona jest w ilość krzesełek 

zgodną z ilością dzieci w grupie. 

5. Dzieci nie przynoszą do przedszkola  zbędnych przedmiotów. 

6. Z sali zajęć zostały usunięte przedmioty, których nie można skutecznie 

dezynfekować. 

7. Dzieci korzystają wyłącznie z ręczników papierowych oraz nie myją 

zębów w oddziale przedszkolnym. 

8. Sala jest wietrzona, co najmniej raz na godzinę. 

9. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły.  

10. W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych dzieci wychodzą 

na plac zabaw i teren należący szkoły.  

11. Na placu zabaw przebywają dzieci z jednej grupy. 

12. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy 

zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, optymalnie na 

terenie szkoły. 

  

13. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują 

obecnie w przedszkolu i powody, dla których zostały wprowadzone. 

14. Nauczyciel codziennie przypomina dzieciom o konieczności zasłaniana 

nosa i ust podczas kichania oraz częstego i dokładnego mycia rąk, także 



przed posiłkiem, zgodnie z instrukcją i nadzoruje prawidłowe 

wykonywanie czynności higienicznych przez dzieci. 

15. W oddziale przedszkolnym dzieci spożywają napoje i posiłki 

przygotowane przez rodziców i / lub dostarczone przez catering w 

pojemnikach styropianowych użyciem sztućców jednorazowych. 

 

 

16. Rodzice i pracownicy oddziału przedszkolnego  zobowiązani są do 

zachowania dystansu społecznego między sobą , w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszącego co najmniej 1,5 metra. 

 

17. W przypadku potrzeby porozmawiania z nauczycielem zalecany jest 

kontakt drogą telefoniczną lub mailową. 

18. Po zakończeniu zajęć w oddziale przedszkolnym wszystkie 

pomieszczenia, sprzęty oraz zabawki. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu  z zapewnieniem min. 2 m odległości. 

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez 

dyrektora szkoły. 

3. Dziecku należy zmierzyć  temperaturę ciała: 

 Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38
o
C lub wyżej – 

należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu 

odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania 

z teleporady medycznej. 

 Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 

37,2
o
C – 37,9

o
C – należy powiadomić rodziców i ustalić ewentualną 

konieczność sposobu odebrania ze szkoły. 

 



4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu 

u dziecka niepokojących objawów i  jest zobowiązany do pilnego 

odebrania dziecka. 

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma 

obowiązek poinformowania dyrektora lub wychowawcę o wyniku 

badania ucznia przez lekarza. 

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący Wójta Gminy Czosnów o 

podejrzeniu zakażenia ucznia. 

7. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie 

telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie 

poddać gruntownemu sprzątaniu. 

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i 

organ prowadzący – Wójta Gminy Czosnów o zaistniałej sytuacji. 

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić 

notatkę lub protokół. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: 

gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle 

głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który 

podejmuje odpowiednie działania: 

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia 

(unikając kontaktu z innymi osobami), 



b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i 

zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik 

niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie 

poddać gruntownemu sprzątaniu. 

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 

uzasadnionej potrzeby. 

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika innych objawów chorobowych 

stosuje się działania opisane w pkt.1. 

5. Pracownicy z objawami choroby: podwyższoną temperaturą ciała, ból głowy i 

mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie 

wyczerpania, brak apetytu nie mogą przychodzić do pracy. 

6. Dyrektor informuje  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i 

organ prowadzący o zaistniałej sytuacji. 

7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić 

notatkę lub protokół. 

 

 Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 

a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie 

w odległości mnie niż 2 metry przez ponad 15minut, 

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 



c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co 

osoba chora. 

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca 

się: 

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i 

prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome 

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-

epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu 

umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenie wywiadu 

odnośnie stanu zdrowia, 

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy 

(gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy 

bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego. 

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania 

szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, 

poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez 

służby sanitarne. 

 

Potwierdzenie zakażenia  COVID-19 na terenie szkoły 

1. Dyrektor  informuje  Państwowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu 

szkoły/zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych. 

2. Dyrektor szkoły po potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia 

informuje organ prowadzący Wójta Gminy Czosnów. 



3. W przypadku potwierdzenia zakażenia dyrektor szkoły zobowiązany jest 

do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury 

biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić 

notatkę lub protokół. 

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym 

czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała 

osoba. 

 

  

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego 

obowiązująca w czasie trwania pandemii COVID-19 lub do odwołania 

 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z 

placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników oddziału przedszkolnego i szkoły jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2 metry. 

2. Wchodząc do placówki rodzice/opiekunowie bezwzględnie muszą 

dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji są udostępnione przy wejściu 

w widocznym miejscu) Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zasłaniania 

nosa i ust maseczką lub przyłbicą. 

3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem  z 

zachowaniem 2m odległości od innych osób przebywających w placówce 

– w szatni, a tym samym w budynku, może przebywać jednocześnie 

maksymalnie jeden rodzic wraz z dzieckiem. 



4. W sytuacji gdy w oddziale przedszkolnym przebywa maksymalna 

dozwolona ilość osób, kolejne osoby zobowiązane są do ustawienia się w 

kolejce na zewnątrz budynku z zachowaniem odległości 2 metrów (za 

wyjątkiem dzieci przebywających pod opieką). 

5. Podczas zajęć drzwi oddziału przedszkolnego zostają zamknięte na klucz. 

6. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez 

jakichkolwiek oznak choroby (w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka). 

7. Dzieci do placówki są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez 

rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych. 

8. Zaleca się, aby dziecko w miarę możliwości było przyprowadzane i 

odbierane przez tego samego rodzica/opiekuna. 

9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. 

10. Dzieci do placówki nie zabierają zbędnych przedmiotów z zewnątrz. 

11. Bezpośrednio po przybyciu do placówki wykonuje się pomiar 

temperatury dziecka termometrem bezdotykowym. Temperatura może 

być także mierzona w trakcie przebywania dziecka w placówce.  

12. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury u dziecka.  

13. Podczas odbierania dziecka obowiązują te same zasady pobytu w szatni, 

jak w przypadku przyprowadzania. Rodzic/opiekun ogranicza czas pobytu 

na terenie placówki do niezbędnego minimum. 

14. Zaleca się kontakt z nauczycielami, dyrektorem lub pracownikiem 

administracyjnym w formie telefonicznej lub mailowej. W wyjątkowych 

sytuacjach, po uprzednim umówieniu możliwy jest kontakt bezpośredni z 

zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 



15. Po odebraniu dziecka z placówki Rodzic zobowiązany jest do 

niezwłocznego opuszczenie terenu placówki. 

 

 

 


