
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIECKIEM   

W PRZEDSZKOLU NR 7  

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ 

 KORONAWIRUSA COVID – 19 

 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów sugerujących 

chorobę zakaźną. 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

3. W grupie może przebywać do 25 dzieci. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej 

Sali, dopuszcza się schodzenie i rozchodzenie w jednej grupie.  

4. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie – nauczyciel i pracownik obsługi oraz 

pomoc nauczyciela.  

5. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni placówki 

wynoszący min 1,5 m. 

6. Nauczyciele i opiekunowie zobowiązani są  do dopilnowania dzieci do regularnego 

mycia rąk ciepłą wodą z mydłem: po przyjściu do placówki, przed każdym posiłkiem, 

skorzystaniu z toalety, powrocie z ogrodu przedszkolnego.   

7. Dziecko nie powinno przynosić ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów  

i zabawek. 

8. W sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie  zdezynfekować. 

9. Po skończonej zabawie, zabawki są  myte, a na koniec dnia dezynfekowane. 

10. W czasie pobytu dzieci, sale powinny być wietrzone. (1x na godz.) 

11. Zajęcia ruchowe realizowane w sali powinny odbywać się przy dopływie świeżego 

powietrza. 

12. Wykorzystywane akcesoria do zabaw takie jak: piłki, obręcze, krążki itp. powinny być 

myte 

 w detergentach lub dezynfekowane przed i po zabawie. 

13. Organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (  

korzystanie z toalety, różne godziny zabaw na dworze). 

14. Na dwór dzieci wychodzą nie trzymając się za ręce, nad ich bezpieczeństwem czuwa 

nauczyciel i pani woźna. 

15. Na terenie ogrodu dzieci mogą korzystać z urządzeń, które podlegają systematycznemu 

myciu z użyciem detergentu, a na koniec dnia są dezynfekowane. 



16. W przypadku niemożności zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu w ogrodzie 

przedszkolnym jest on oznaczony taśmą i zabezpieczony przed używaniem. 

17. Dopuszcza się spacery  poza teren przedszkola. 

18. Często przypomina się  dzieciom o  nie dotykaniu, twarzy, oczu, okolic nosa czy ust 

oraz zachowania dystansu w stosunku do dzieci jak i osób dorosłych. 

19. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

20. Wyznaczono miejsce do odizolowania dziecka w przypadku,  kiedy przejawia 

niepokojące  objawy choroby. 

21. Ustalony został sposób szybkiej komunikacji z rodzicami w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów u dziecka. 

 

 


