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 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 
Zaleca się,  aby grupa przedszkolna przebywała  w wyznaczonych i  stałych

salach. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od
3 do 5 dzieci , w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2.

W  przypadku  liczby  dzieci  większej  niż  5,  powierzchnia  pomieszczenia
przeznaczonego  na  zbiorowy  pobyt  dzieci  ulega  zwiększeniu  na  każde  kolejne
dziecko o co najmniej 2m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko
nie może być mniejsza niż 1,5 m2 .

Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia,
pomocniczych  (ciągów  komunikacji  wewnętrznej,  pomieszczeń  porządkowych
magazynowych,  higieniczno-sanitarnych  -  np.  łazienek,  ustępów).  Nie  należy
sumować  powierzchni  sal  dla  dzieci  i  przeliczać  łącznej  jej  powierzchni  na  limit
miejsc.  Powierzchnie każdej  sali  w liczą się  z  uwzględnieniem mebli  oraz innych
sprzętów w niej się znajdujących.

Z  sal  zostały  usunięte  przedmioty  i  sprzęty,  których nie  można skutecznie
dezynfekować.

Do placówki nie należy przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi. Do
placówki  nie  można  też  posłać  dziecka,  którego  domownik  przebywa  w  izolacji
domowej lub na kwarantannie. 

Podobne  zasady  bezpieczeństwa  dotyczą  również  personelu.  Podczas
wykonywania swoich czynności na terenie placówki pracownik nie musi zakrywać ust
i nosa. Pracownik powinien pamiętać jednak o tym, aby nie przychodzić do pracy z
objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz przestrzegać
zasad higieny (mycie oraz dezynfekcja rąk).  Z uwagi na bezpieczeństwo kadry w
miarę  możliwości,  do  opieki  nad  dziećmi  nie  będą  angażowani  nauczyciele  i
pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.

Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 metra.

Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz
personelem opiekującym się dziećmi.

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie
podmiotu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na
terenie  podmiotu,  a  gdy  nie  ma  takiej  możliwości,  wyjście  na  pobliskie  tereny
rekreacyjne.

Placówka została  wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn
do  dezynfekcji  umieszczony  w  widocznym  miejscu  przy  obydwu  wejściach  do
budynku. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub pracownika przygotowane
zostało  pomieszczenie niezbędne do izolacji, wyposażone w termometr, płyn do
dezynfekcji  rąk  oraz  sprzętu,  jak  również  środki  ochrony  osobistej:  maseczka,
przyłbica, fartuch. 

Personelowi opiekującemu się dziećmi, oraz pracownikom mającym kontakt z
użytkownikami  zapewniono dostępu do środków ochrony indywidualnej  (maseczki
ochronne na usta i nos, rękawice jednorazowe, przyłbice a także fartuchy z długim
rękawem,  do  użycia  w  razie  konieczności  np.  przeprowadzanie  zabiegów
higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono instrukcje dotyczące
mycia  rąk,  zdejmowania  i  zakładania  rękawiczek,  zdejmowania  i  zakładania
maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
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Pracowników zapoznano z treścią tych instrukcji. 

2. CEL PROCEDURY

Celem  niniejszej  procedury  jest  unormowanie  wszystkich  spraw  związanych  z
działaniami  profilaktycznymi  minimalizującymi  ryzyko  zakażenia  koronawirusem
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności:

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób 
pozostających pod opieką placówki.

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz osób pozostających pod
opieką placówki.

3. Ograniczenie liczby kontaktów placówki w danym przedziale czasowym, w 
ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu 
zaawansowania stanu epidemii.

3. ZAKRES PROCEDURY

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników jednostki, rodziców oraz dzieci,
pozostających pod opieką jednostki i odnosi się do sposobów i zasad związanych z
działaniami  profilaktycznymi  minimalizującymi  ryzyko  zakażenia  koronawirusem
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1 Organ prowadzący odpowiedzialny za zapewnienie środków ochrony, w tym 
środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni,
3.2 Dyrekcja Przedszkola Nr 75 w Lublinie odpowiedzialna za wdrożenie procedury, 
zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór nad stosowaniem zapisów procedury,
3.3. Pracownicy Przedszkola Nr 75 w Lublinie odpowiedzialni za stosowanie 
niniejszej procedury.

5. WYTYCZNE DLA RODZICÓW

       Każdy rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do Przedszkola Nr 75 w 
Lublinie, zobowiązany jest zapoznać się i stosować zapisy procedury 
dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia 
rotawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie 
wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19
listopada 2020 roku (piąta aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na 
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 
1337).
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5.1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do 
przedszkola w czasie epidemii COVID-19, ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.
5.2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z 
przedszkola odpowiadają rodzice.
5.3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 
mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 
przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra. Mają 
również obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek oraz dezynfekcji 
rąk/założenia rękawiczek jednorazowych (Uwaga: przedszkole nie zapewnia 
rękawiczek). 
5.4. W celu zapewnienia wszystkim dzieciom w przedszkolu bezpiecznych i 
higienicznych warunków, osobom przyprowadzającym dzieci oraz osobom trzecim 
ograniczono przebywanie do niezbędnego minimum. 
5.5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej t.j. szatni z 
zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego 
rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym  rygorystycznie należy przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk).
5.6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce 
rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 
osoba w izolacji w warunkach domowych). Należy jednak ograniczyć dzienną liczbę 
rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do 
niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co 
najmniej 1,5 m.
5.7. Dla dzieci, którym trudno jest rozstać się z rodzicami w pierwszych dniach 
września (w okresie adaptacji) przygotowany jest kącik zabaw, w którym dziecko 
może przebywać w towarzystwie rodzica z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 
osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach 
domowych)
5.8. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci 
zdrowe, szczególnie powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem 
z domu i nie przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi t.j. katar, kaszel, 
podwyższona temperatura ciała, wymioty, biegunka, zmiany skórne, wysypka, złe 
samopoczucie.
5.9. Pracownik przedszkola dyżurujący przy drzwiach może odmówić przyjęcia 
dziecka, u którego widoczne są objawy choroby: katar, kaszel. W takiej sytuacji 
rodzice lub osoba przyprowadzająca musi zabrać dziecko i skonsultować się z 
lekarzem, a następnie przekazać nauczycielowi informację zwrotną o stanie zdrowia 
dziecka. 
5.10. W przedszkolu obowiązuje następująca organizacja przyprowadzania i 
odbierania dzieci:
A. Rodzice dzieci z oddziałów zlokalizowanych na dole tj. I-III (dzieci młodsze), w 
okresie jesienno-zimowo-wczesnowiosennym, ze względu na obniżoną temperaturę 
powietrza wchodzą z dziećmi lub oczekują na odbiór we wspólnej szatni zachowując 
pomiędzy sobą dystans 1,5m. 
B. Dzieci z oddziałów zlokalizowanych na piętrze (dzieci starsze) przyprowadzane do
przedszkola, są odbierane w drzwiach wejściowych od rodzica przez wyznaczonego 
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pracownika, który pomaga przebrać się dziecku w szatni. Odprowadza je do łazienki 
w celu umycia rąk, a następnie pozostawia w wyznaczonej sali zajęć, pod opieka 
dyżurnego nauczyciela. Opuszczając placówkę dzieci odprowadzane są przez 
pracownika przedszkola do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, który/a 
oczekuje przy drzwiach wejściowych. 
5.11. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (mróz, śnieżyca, wiatr)  
Rodzice dzieci z oddziałów zlokalizowanych na piętrze to jest: IV, V, VI, VII będą 
mogli odbierać dzieci samodzielnie i oczekiwać na dziecko w szatni przedszkola, z 
zachowaniem odstępów 1,5 m pomiędzy sobą oraz z zastosowaniem środków 
ochrony (maseczka i dezynfekcja rąk).  
5.12.Rodzice nie mogą przyprowadzać dzieci do przedszkola, jeżeli w domu 
przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Wówczas 
wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i 
lekarza.
5.13. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola 
niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W 
takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały 
swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o 
regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.

6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

6.1. Organizacja opieki w przedszkolu.

6.1.1.  Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 
6.1.2. Do oddziałów na stałe przyporządkowani są nauczyciele i pracownicy obsługi, 
jednak ze względu na organizację pracy przedszkola, dzieci mogą przebywać w sali 
zbiorczej pod opieką innego nauczyciela.
6.1.3. Od momentu wejścia dziecka do sali, aż do momentu przekazania rodzicom 
lub upoważnionej przez nich osobie, pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi na-
uczyciel opiekujący się przydzielonym oddziałem. 
6.1.4. Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel powinien skupiać swo-
ją uwagę na dzieciach i obserwować ich zachowanie. 
6.1.5. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych nauczyciel 
ma obowiązek powiadomić dyrektora przedszkola oraz powiadomić rodziców, korzy-
stając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji – aktualny numer telefonu.
6.1.6. Nauczyciel powinien wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 
obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
6.1.7. Jest odpowiedzialny za regularne przypominanie dzieciom o zasadach higieny,
zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas 
zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwrócić ich 
uwagę na niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Powi-
nien również zwracać uwagę jak zachowują się dzieci podczas kaszlu czy kichania. 
6.1.8. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się wiru-
sa należy pokazać dzieciom, w jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym łokciem. 
Użyta chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej wyrzucona do zamykane-
go kosza, a ręce umyte wodą i mydłem. 
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6.1.9. W razie potrzeby nauczyciel powinien zademonstrować dzieciom jak popraw-
nie myć ręce, aby usunąć z nich wirusa oraz stale kontrolować poprawność i staran-
ność mycia rąk szczególnie:
- przed jedzeniem,
- po skorzystaniu z toalety,
- po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas wydmuchiwania nosa,
- po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanie
  czyszczone koronawirusem (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bez
  objawowo),
- po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
6.1.10. Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, aby przy każdej umywalce znaj-
dowało się tylko jedno dziecko. 
6.1.11. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomiesz-
czeniach sanitarnohigienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie 
odpowiedzialna jest dyżurna woźna oddziałowa.
6.1.12. Sala, gdzie odbywają się zajęcia jest regularnie wietrzona, co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
6.1.13. W salach zajęć ustawiono stoliki z zachowaniem bezpiecznych odległości 
między dziećmi. Stoliki są dezynfekowane (w trakcie przebywania dzieci poza salą 
zajęć) po każdym dniu zajęć przez pracownika obsługi odpowiedzialnego za porzą-
dek w danej sali zajęć.
6.1.14. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu mogą korzystać z placu zabaw tylko 
pod nadzorem nauczyciela, który ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem 
oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.
6.1.15. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym. Zabronione 
jest przebywanie w jednym miejscu na placu zabaw więcej niż jednej grupy. 
6.1.16. Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw nauczyciel powinien sprawdzić czy:
- wykonany był przegląd placu zabaw przez pracownika gospodarczego lub konser-
watora,
- urządzenia na placu dostępne dzieciom zostały zdezynfekowane,
- czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw opuściła już szatnię.

(Arkusz monitoringu dezynfekowania urządzeń na placu zabaw – załącznik nr 1
Procedury)
6.1.17. Nauczyciel powinien przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywa-
nia na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu za-
baw.
6.1.18. Nauczyciel powinien zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury
ubiór dzieci.
6.1.19. Dzieci powinny być ustawione jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania
się za ręce. 
6.1.20. W czasie przemieszczania się grupy nauczyciel powinien kontrolować zacho-
wanie dzieci. 
6.1.21. Nauczycielowi nie wolno pozostawiać dzieci na placu zabaw bez opieki.
6.1.22. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub 
zachowania dzieci stanowiące zagrożenia dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się 
do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przed-
miotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem, zranieniem, itp.
6.1.23. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety zewnętrznej 
pod opieką woźnej, która dopilnuje by dziecko przed wyjściem z toalety umyło ręce.



Przedszkole Nr 75 w Lublinie

6.1.24. Podczas zabaw na placu brama wjazdowa i wszystkie furtki powinny być za-
mknięte. 
6.1.25. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela.
6.1.26. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycie, zmieniają obuwie i 
udają się do łazienki celem umycia rąk. Dopiero po wykonaniu czynności higienicz-
nych przechodzą do sali zabaw.

6.2. Organizacja spożywania posiłków przez dzieci w przedszkolu.

6.2.1. Dzieci maja możliwość spożywana posiłków przygotowywanych w kuchni 
Przedszkola Nr 75 w Lublinie.
6.2.2. Spożywanie posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych t.j. w 
salach zajęć, w których przebywają dzieci. 
6.2.3. Za bezpieczeństwo dzieci podczas posiłków odpowiedzialny jest nauczyciel, 
któremu powierzona została opieka nad oddziałem.  
6.2.4. Podczas posiłków zadaniem nauczyciela jest dopilnowanie by dzieci zajęły wy-
znaczone miejsca z zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie oraz nie wsta-
wały od stolików.
6.2.5. Posiłki dzieciom podaje jedna osoba, ubrana zgodnie z zasadami HACCP tzn. 
w fartuch ochronny, czepek i rękawice.
6.2.6. Posiłki podawane są dzieciom w naczyniach wielorazowego użytku, umyte w 
zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze  60 O C  lub wyparzane.
6.2.7. Dzieci maja również możliwość korzystania z wody pitnej, butelkowanej, w ku-
beczkach, szklankach wielorazowego użytku, które są myte w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze  60 O C  lub wyparzane. Korzystanie z wody odbywa się 
pod nadzorem opiekuna.

6.3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

6.3.1. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zdezynfekować ręce 
środkiem przeznaczonym do dezynfekcji rąk, umieszczonym przy drzwiach.
6.3.2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z 
mydłem.
6.3.3. Osoby nieuprawnione, które ze względu na wyjątkowe sytuacje będą musiały 
wejść do budynku przedszkola obligatoryjne zobowiązane są wpisać się do 
prowadzonego „Rejestru wejść osób nieupoważnionych” oraz przestrzegać wszelkich
środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk). 
6.3.4. Za utrzymanie czystości w przedszkolu odpowiedzialni są pracownicy, którym 
w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia
przedszkolne. 
6.3.5. Dyrektor przedszkola zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki 
czyszczące i myjące (detergenty) niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
6.3.6. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania 
prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności 
powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola, co pozwoli 
ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
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6.3.7. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody, korytarze) oraz powierzchnie 
dotykowe należy regularnie, co najmniej 1 razy dziennie oczyszczać, używając wody 
z detergentem a następnie dezynfekować.

(Arkusz monitoringu dezynfekowania ciągów komunikacyjnych – załącznik nr 2
Procedury). 
6.3.8. Każdego dnia 2 razy dziennie t.j. ok. godziny 10.00 i po odejściu dzieci do 
domu należy przeprowadzić dezynfekcję powierzchni dotykowych: zabawek, 
urządzeń, drzwi,  poręczy, klamek (okiennych i drzwiowych), przełączników światła i 
wentylacji, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w 
pomieszczeniach pracy, w pomieszczeniach gospodarczych oraz pomieszczeniach 
sanitarnych.
(Arkusz monitoringu dezynfekowania sal dydaktycznych – załącznik nr 3 
Procedury). 
6.3.9. Elementy wyposażenia, takie jak dywaniki, wykładziny dywanowe, maskotki 
odkażane są parownicą SG 4/4, która posiada Certyfikat o bakteriobójczych 
właściwościach i skutecznie zabija bakterie, wirusy i inne drobnoustroje.
6.3.10. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie 
wietrzone, bo czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i 
cyrkulacji powietrza.
6.3.11. Środki do mycia i dezynfekcji należy stosować zgodnie z wytycznymi i 
zaleceniami podanymi przez producenta. Przestrzegany jest czas niezbędny do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były 
narażone na wdychanie oparów środków do dezynfekcji. 
6.3.12. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno 
być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
- usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,
- sprawdzenia daty przydatności do użycia, (jeśli data jest przekroczona, całkowita 
dezynfekcja nie jest zagwarantowana),
- użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeżeli będzie źle 
dozowany),
- naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając,
- przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez 
wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna 
pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).
6.3.13. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. 
blatów stołów kuchennych, stolików dla dzieci – blat spryskać preparatem z 
odległości 30 cm, dbając o całkowite jego pokrycie. Odczekać 30 sekund. Spłukać 
wodą pitną.
(Arkusz monitoringu dezynfekowania zmywalni, kuchni – załącznik nr 4 
Procedury)
6.3.14. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane 
środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły 
ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne, używać maski lub 
przyłbicy. W przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na 
ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w 
rękawiczkach, nie zakładać ponownie zdjętych uprzednio rękawic jednorazowych, 
podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu 
wyrzucić. Nie dopuszczalne jest używanie tych samych ścierek w różnych 
pomieszczeniach przedszkola (kuchnia, zmywalnia, sala zajęć, WC czy łazienka). 
Takie działanie doprowadza do rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii.
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6.3.15. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane 
w schowkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
- oczyści sprzęt wykorzystywany do pracy,
- umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania 
miejscu,
- zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
- oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. 
Rejestr powinien być złożony w miejscu dostępnym dla nauczycieli.
6.3.16. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali jest uprawniony do sprawdzania, 
każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi czy:
- sala została posprzątana i wywietrzona,
- znajdujący się w niej sprzęt, pomoce i zabawki są zdezynfekowane.
6.3.17. Nauczyciel może zwrócić się o przeprowadzenie dodatkowej dezynfekcji 
zabawek, którymi bawiły się dzieci podczas pobytu na placu zabaw lub wyznaczonej 
sali zabaw.
6.3.18. W przedszkolu wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i 
płyn dezynfekujący pomieszczenie, w którym będzie możliwa izolacja osoby w 
przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe izolatorium wraz z 
wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble), w którym przebywało dziecko lub pracownik
należy gruntownie sprzątnąć a następnie zdezynfekować. Do pracy powinien 
przystąpić pracownik placówki wyposażony w odzież ochronną oraz środki 
dodatkowo zabezpieczające: maseczka, rękawice, fartuch z długimi rękawami.
6.3.19. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone zostały
instrukcje dotyczące mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – 
instrukcje dezynfekcji.
6.3.20. W sanitariatach udostępniono środki do dezynfekcji toalet, desek 
sedesowych i uchwytów.
6.3.21. W salach zajęć, we współpracy z nauczycielami pracującym w danej sali, 
usunięte zostały przedmioty, sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne, których nie 
można skutecznie zdezynfekować.

6.4. Postępowanie podczas przyjęcia artykułów spożywczych

6.4.1. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie osobnym wejściem od 
strony zaplecza placówki.
6.4.2. Dostawca pozostawia artykuły w przedsionku od strony zaplecza, bez kontaktu
z personelem Przedszkola Nr 75 w Lublinie. 
6.4.3. Osoba, ze strony przedszkola, odpowiedzialna za przyjęcie towaru, 
zobowiązana jest do używania odzieży ochronnej: fartuch, rękawice oraz maseczkę 
podczas kontroli stanu dostarczanych artykułów spożywczych.
6.4.4. Pracownik odbierający towar zobowiązany jest najpierw sprawdzić czy:
- dostarczone artykuły spożywcze są właściwie zapakowane t.j. zafoliowane lub 
zapakowane w pudełka.
- opakowania nie są uszkodzone,
- na opakowaniach nie ma szkodników lub odchodów insektów,
- artykuły spożywcze dostarczane w pojemnikach np. warzywa, owoce, pieczywo – 
należy ocenić czy są właściwie zapakowane. Po ocenie wizualnej opakowanie
należy zdezynfekować  preparatem do odkażania opakowań TRISEPT MIX w 
aerozolu.
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6.4.5. Po pozytywnej ocenie, artykuły spożywcze należy rozpakować używając  
rękawiczek jednorazowego użytku, następnie rękawiczki zdezynfekować lub założyć 
nowe i przetransportować artykuły do magazynów lub na miejsce produkcji.
6.4.6. Po zakończeniu w/w czynności należy wypełnić Kartę kontroli przyjęcia 
artykułów spożywczych – załącznik nr 5 Procedury.

6.5.  Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

6.5.1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik 
przedszkola, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy 
kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 380C.
U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu 
oddechowego.
6.5.2. W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem, osoby 
podejrzane o zakażenie COVID-19 powinny być izolowane w wyznaczonym i 
odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu przedszkolnym. Pomieszczeniem 
przeznaczonym na izolatorium jest pokój znajdujący się na parterze przedszkola 
(dawny pokój logopedy). 
6.5.3. Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do 
dalszego postępowania, w zależności od objawów.
6.5.4. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy pracownika 
przedszkola:

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w przedszkolu zaobserwuje co najmniej
jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:

1) osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę
ochronną dla otoczenia, 

2) powiadomić  dyrektora  przedszkola  o  swoim  podejrzeniu  i  opuścić
zakład pracy po czym skontaktować się z lekarzem. 

3) W przypadku pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numer
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażenia koronawirusem.
Do przyjazdu karetki osoba pozostaje w izolatorium przedszkola.

2. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja sanepidu lub szpital.
3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana

do dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa po uzyskaniu 
wyników zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w 
porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

4. Dyrektor przedszkola mając wiedzę o podejrzeniu zakażenia u pracownika 
zgłasza ten fakt jak najszybciej do stacji sanepidu i organu prowadzącego 
przedszkole.

6.5.6. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka: 
1. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora 

przedszkola o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach.
2. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do 

wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.
3. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i 

bezpieczeństwo. 
4. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku 

maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch 
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ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do 
odwołania.

5. Dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola powiadamia rodziców o złym 
samopoczuciu dziecka i występujących objawach, 
1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów rodzice 

powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza. Rodzice 
zobowiązani są do przekazani nauczycielowi informacji o stanie zdrowa 
dziecka, a przed ponownym przyprowadzeniem dziecka do przedszkola 
rodzice mają obowiązek przedłożenia deklaracji o braku objawów 
chorobowych.

2) w  przypadku  jednoznacznych  objawów  dla  zakażenia  koronawirusem
kontaktuje  się  z  rodzicami  oraz  stacją  sanitarno-epidemiologicznej
powiadamiając  o  zaobserwowanych objawach u  dziecka  będącego  pod
opieką przedszkola. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje
sposób postępowania.

3) w  przypadku  nasilających  się  objawów  dyrektor  dzwoni  pod  numer
alarmowy 112 i zawiadamia rodziców o stanie zdrowia dziecka i podjętych
działaniach.

6. Po przyjeździe rodziców do przedszkola opiekę nad dzieckiem przejmują 
rodzice i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej: 
1) jeśli  występuje  gorączka  powyżej  380C  z  kaszlem  czy  dusznościami

zawożą dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym celem konsultacji.  
2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają  dziecko do domu, i

kontaktują  się  z  lekarzem informując,  jakie  objawy  zaobserwowali  i  od
kiedy one występują i postępują zgodnie ze wskazaniami lekarza (może
konieczna  będzie  izolacja  w  szpitalu  i  przeprowadzenie  diagnostyki  w
kierunku koronawirusa). 

       7. Jeżeli wynik testu dziecka na koronawirusa będzie pozytywny rodzice   
           natychmiast  muszą poinformować  dyrektora placówki.  Dyrektor kontaktuje   
           się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie    
           (Tel. (81) 4787147, (81) 4787113,  (81) 4787114  ) w godz. 7: 30- 15:00,  po 
           godz. 15:00 dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego tel.  607244860  i   
           stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.
       8. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub  
           pracownika, zalecany okres izolacji wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub  
           pracownik przedszkola mają obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o  
           zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,      
           zastosowania się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych.

9. Pracownicy  przedszkola  i  rodzice  sprawujący  pieczę  nad  chorym  lub
podejrzanym o chorobę zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego
sposobu  postępowania  zapobiegającego  szerzeniu  się  zachorowań  na
COVID-19.  Za  nieprzestrzeganie  wskazań  leczniczych  i  wypełnienie
określonych  przepisami  obowiązków  ponoszą  osobiście  odpowiedzialność.
Niedopełnienie ich jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny albo karze
nagany.

10.W  przypadku,  gdy  dziecko  zostało  skierowane  do  szpitala  celem  dalszej
diagnostyki  i  wykonania  testów na obecność wirusa państwowy powiatowy
inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w
porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 



Przedszkole Nr 75 w Lublinie

11.Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o 
sytuacji oraz wspólnie z prezydentem miasta może podjąć decyzję o 
konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego w 
sprawie. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i 
przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym 
inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia przedszkola na jeden dzień.   

12.Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z 
podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem przedszkola powinna 
zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz 
rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola.

6.6.  Dodatkowe informacje dla pracowników Przedszkola Nr 75 w Lublinie

6.6.1. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w 
izolacji w warunkach domowych. 
6.6.2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni 
przychodzić do pracy. Ich obowiązkiem jest pozostanie w domu i skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 
112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
6.6.3. Pracownicy mają obowiązek poinformowania dyrektora o każdym możliwym 
kontakcie z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.
6.6.4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną.
6.6.5. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, należy sporządzić listę 
osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby 
te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność 
z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl
6.6.6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, w celu konsultacji lub udzielenia porady.
6.6.8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a 
także obowiązujących przepisów prawa.
6.6.7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu 
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

7. ZAŁĄCZNIKI

1) Arkusz monitoringu dezynfekowania urządzeń na placu zabaw – załącznik nr
1 Procedury.
2) Arkusz monitoringu dezynfekowania ciągów komunikacyjnych – załącznik nr
2 Procedury.
3)  Arkusz  monitoringu  dezynfekowania  sal  dydaktycznych  –  załącznik  nr  3
Procedury.
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4)  Arkusz  monitoringu  dezynfekowania  zmywalni,  kuchni  –  załącznik  nr  4
Procedury.
5) Kartę kontroli przyjęcia artykułów spożywczych - załącznik nr 5 Procedury.
6) Rejestr wejść/wyjść osób nieupoważnionych – załącznik nr 6 Procedury.
7) Oświadczenie rodziców w tym zgodna na pomiar temperatury ciała dziecka
załącznik nr 7 Procedury.

8. DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada
2020  roku  (V  aktualizacja)  dla  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkole
podstawowej  i  innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji  opieki  nad
dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z
2020 r. poz. 322, 374,  567 i 1337).
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ZAŁĄCZNIK  NR 7  
    

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE
UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA NR 75  W LUBLINIE

1. Zapoznałam/em się  i  akceptuję  procedury  bezpieczeństwa  w trakcie  epidemii  COVID-19
obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości  zarażenia się mojego dziecka,  mnie,  moich domowników,
opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu  COVID-19. Jestem świadoma/y iż
podanie nieprawdziwych informacji  naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki
wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.

3. Nikt  z  domowników  (osoby  zamieszkałe  pod  tym  samym  adresem)  nie  jest  objęty
kwarantanną, i każdy z nas jest zdrowy. 

4. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu,
gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka:  gorączka,  duszności,  katar,
kaszel,  nie  miało  ono  styczności  z  osobami,  które  wróciły  z  zagranicy  lub  odbywały
kwarantannę.

6. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka w trakcie trwania opieki.
7. Moje  dziecko  nie  będzie  przynosiło  do  przedszkola  żadnych  zabawek  ani  przedmiotów  

z zewnątrz.
8. Podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica

maseczki ochronnej i rękawiczek. Rodzic nie wchodzi do budynku przedszkola. Przekazuje
dziecko  pracownikowi  personelu  w  przedsionku  przedszkola.  Pracownik  obsługi
przeprowadza do szatni,  a następnie do wyznaczonej  sali.  W przypadku, gdy istnieje  taka
potrzeba, oczekuję na swoją kolej, zachowując 1,5 m odstęp od innych osób, na zewnątrz,
przed drzwiami. Przez wzgląd na sytuacje przekażę dziecko wyznaczonemu przez Dyrektora
pracownikowi w maksymalnie krótkim czasie.

9. Zobowiązuję  się  przygotować  moje  dziecko  do  zmienionej  sytuacji,  tak  aby  spokojnie
przyjęło wszystkie nowe procedury i stosowane środki ochronne.

10. Dziecka nie mogą przyprowadzać/odbierać osoby chore/zakażone, niepełnoletnie lub po 60
roku życia.

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczyciela przedszkola i 
odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia 
do izolacji. W przypadku braku reakcji rodziców lub braku kontaktu,po upływie 60 minut 
zostaną powiadomione służby medyczne.

12. O  każdorazowej  zmianie  powyższych  oświadczeń  natychmiast  powiadomię  Dyrekcję
Przedszkola.

13. Zapoznałem  się  z  informacjami  udostępnionymi  przez  Dyrektora  Przedszkola  w  tym
informacjami  na  temat  zakażenia  COVID-19,  najważniejszymi  numerami  telefonów
wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.

14. Wyrażam  zgodę  na  przekazanie  terenowej  jednostce  Sanepidu  danych  osobowych  w
przypadku zarażenia COVID-19.

…………………………………………………..
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
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ARKUSZ MONITORINGU DEZYNFEKOWANI SAL DYDAKTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU NR 75 W LUBLINIE

Wykonane
czynności

dezynfekcyjne
Blaty stolików, krzesła-

oparcia, siedziska z wierzchu i
pod spodem

(po każdym posiłku)

Klamki okien, 
drzwi, przełącznik

światła i wentylacji.
2x dziennie

Powierzchnie
płaskie – półki, 

Zabawki
(2 x dziennie)

Łazienka przy salach
dydaktycznych

(urządzenia sanitarne,
krany, uchwyty drzwi od
kabin, spłuczki, podłoga) 

Podpis
osoby

wykonującej
dezynfekcję

       Data Śniadanie Obiad
zupa

Obiad 
II  danie

Podwiec
zorek

Rano Po
 zabraniu dzieci
z przedszkola

Rano Po
zabraniu
dzieci z

przedszkola

Rano Po
zabraniu dzieci z

przedszkola

Rano Po
 zabraniu dzieci z

przedszkola
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ZAŁĄCZNIK  NR 6

 Rejestr wejść/wyjść osób nieupoważnionych.

Lp. Imię i Nazwisko Nazwa Firmy Data Godz. wejścia Godz. wyjścia Podpis
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ARKUSZ MONITORINGU DEZYNFEKOWANIA ZMYWALNI,  KUCHNI
Wykonanie czynności 
dezynfekcyjnych  

Drzwi Klamki
drzwi i 
okien

Włączniki
 

Szafki Obudowy
 
kaloryferów

Podłoga,
schody

Wózki 
kelnerskie

Nazwa środka do 
dezynfekcji

Podpis osoby 
 wykonującej    

               Data Godzina
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Karta przyjęcia towaru – wzór.

Lp. Data Godzina Nazwa artykułu Sposób zabezpieczenia przez dostawców Podpis osoby 
przyjmującej towar
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ARKUSZ MONITORINGU CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW     

                                       
Sprzęty

Data

Domek ze 
zjeżdżalnią
 1 i 2

  Karuzela Sprężynowiec
1 i 2 i 3

Przeplotnie
 metalowe
 1 i 2 

Ławki  WC 
zewnętrzny

Stojak na rowery,
ławka, barierka 
schody wejściowe

Podpis
Osoby

wykonującej

przed grupa …..

przed grupą…..

przed grupą…..

przed grupą ….

przed grupą…...

przed grupą….

przed grupą…. 

przed grupą…..

przed grupą….. 

przed grupą….. 

przed grupą…..

przed grupą…..

przed grupą ….

przed grupą…..

przed grupą…..

przed grupą…..

przed grupą…..

przed grupą…..
Uwaga: Po wykonaniu czyszczenia wstawić literą – C.   Po wykonaniu dezynfekcji należy wstawić literę – D  w odpowiedniej rubryce.
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ZAŁĄCZNIK  NR 2

ARKUSZ MONITORINGU DEZYNFEKOWANIA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 

Wykonanie czynności 
dezynfekcyjnych  

Drzwi Klamki
drzwi i 
okien

Włączniki
 Światła

Szafki Obudowy
 kaloryferów

Podłoga,
schody

Poręcze Nazwa środka do
dezynfekcji

Podpis osoby 
 wykonującej    

               Data Godzina


	6.3.7. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody, korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 1 razy dziennie oczyszczać, używając wody z detergentem a następnie dezynfekować.
	(Arkusz monitoringu dezynfekowania ciągów komunikacyjnych – załącznik nr 2 Procedury).
	(Arkusz monitoringu dezynfekowania sal dydaktycznych – załącznik nr 3 Procedury).
	(Arkusz monitoringu dezynfekowania zmywalni, kuchni – załącznik nr 4 Procedury)

