
 

Procedura postępowania wzmożonego reżimu sanitarnego  
w Samorządowym Przedszkolu „Pod Topolą” w Grybowie  

w czasie epidemii koronowirusa COVID-19 
 

Organizacja pracy 
■ Przedszkole udostępnia dla dzieci 8 sal zabaw ( 4 w budynku przedszkola i 4 w budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grybowie). 
■ Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej,  stałej sali. 
■ Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 
■ W grupie może przebywać: w  3 salach zabaw w budynku przedszkola do 25 dzieci,                  

w 1 do 18 dzieci natomiast w salach w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grybowie do 25 
dzieci. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może 
być mniejsza niż 1,5 m2. 

■ W sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować.  

■ Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko całkowicie zdrowe, bez objawów 
chorobowych. 

■ Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane tylko przez osoby zdrowe. 
■ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych - 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
■ Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych 

niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 
■ Dziecko jest oddawane opiekunowi przedszkola/rodzicowi w szatni. 
■  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci 
i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

■ Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (holl),                        
z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem. 

■ W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun 
za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie placówki z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk, obowiązkowy pomiar temperatury). 

■ Opiekun ( pracownik przedszkola) rozbiera/ubiera dziecko z/w z odzieży wierzchniej. 
■ Sale przedszkolne są wietrzone co godzinę. 
■ Nauczyciele i pracownicy obsługi  zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 
■ Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 
■ Przebywanie osób trzecich w przedszkolu jest ograniczone do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

■ Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w niezbędne,  
indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, 
przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. 
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka). 

■ Odstępy pomiędzy leżakami muszą wynosić minimum 1,5 m. 
■ Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez 

skorzystanie ze wskazanego przez rodzica/opiekuna numeru telefonu. 



■ Przedszkole posiada 2 termometry  bezdotykowe.  
■ Przedszkole ma zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka. 
■ Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby jest niezwłocznie odizolowane 

w odrębnym pomieszczeniu. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 
u większej ilości dzieci - dziecko przebywa minimum 2 m odległości od innych osób  
znajdujących się w tym pomieszczeniu,. Jednocześnie natychmiast jest powiadomiony 
rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

■ Dziecko w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z opiekunem (pracownikiem 
przedszkola). Opiekun dziecka posiada środki ochrony osobistej: fartuch ochronny, 
maseczka, przyłbica, rękawiczki. Na czas oczekiwania na odbiór przez rodzica dziecku 
należy założyć maseczkę. Dziecko będzie odebrane przez rodzica bezpośrednio                             
z izolowanego pomieszczenia.  

■ Jest możliwość korzystania przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 
przedszkola. 

■ Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony i dezynfekowany. 
      Nie organizowane są żadne wyjścia poza teren przedszkola. 
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