
PROCEDURA BEZPIECZEŃTWA W PRZEDSZKOLU NR 7  

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ 

KORONAWIRUSA COVID – 19 

 

1. Pracownicy i inne osoby dorosłe wchodząc do przedszkola zachowują dystans 

społeczny wynoszący min. 2 metry, mają zakryty nos i usta, niezwłocznie 

dezynfekują ręce. 

2. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy posiadają 

indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki, 

przyłbice, fartuchy  

z długim rękawem do zabiegów dezynfekcyjnych i opieką nad dzieckiem w 

izolatce. 

3. W sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Przybory sportowe 

wykorzystywane do zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

4. Dezynfekcja przeprowadzana będzie zgodnie z zaleceniami producenta 

znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Dezynfekcja środkami 

zawierającymi alkohol przeprowadzana będzie podczas nieobecności dzieci w 

sali. 

5. Sale, w których przebywają dzieci będą wietrzone systematycznie, co 

najmniej raz na godzinę. 

6. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem dezynfekowania i utrzymania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji szatni, łazienek, sal, zabawek i urządzeń na placu 

zabaw. 

7. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się wyłącznie  

w przedsionku przedszkola. Dyżurująca osoba dokonuje pomiaru temperatury 

dziecka w obecności rodzica i pomaga mu w szatni. 

8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych. 



9. Jeśli dziecko podczas pobytu w przedszkolu przejawia niepokojące objawy 

choroby zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką 

wyznaczonej osoby. Rodzice zostają zawiadomieni i niezwłocznie odbierają 

dziecko z przedszkola. 

10. Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych 

przedmiotów.  

11. Dzieci przebywają w dwóch grupach w stałych salach. Do grupy 

przyporządkowani są ci sami opiekunowie.  

12. W sali, w której przebywa grupa dzieci zostały usunięte przedmioty i 

sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

13. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem. Obowiązkowo po przyjściu do 

przedszkola, przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu 

przedszkolnego.  

 


