
Procedury szczegółowe obowiązujące w Przedszkolu Niepublicznym „Wesołe Nutki”  

w związku z COVID 19: 

I. Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola i ich odbieranie przez rodziców. 

1. Dezynfekcja rąk: 

• bezpośrednio po wejściu na teren przedszkola rodzic oraz dziecko dezynfekuje ręce, 

2. Podczas kontaktu z rodzicami pracownicy przedszkola mają na sobie maseczki lub przyłbice 

ochronne i zachowują 1,5m dystansu.  

3. Rodzice bezwzględnie przestrzegają ustalonych godzin przyprowadzania dzieci (od 6.30 do 

8.30). 

4. Odbiór dziecka od rodzica ma miejsce na podwórku przedszkolnym lub na progu szatni. 

5. Rodzice nie wchodzą na teren budynku przedszkolnego. W szczególnych przypadkach w szatni 

może przebywać maksymalnie dwoje rodziców, którzy mają maseczki ochronne oraz 

rękawiczki jednorazowe (własne). Czas przebywania w szatni nie może przekraczać 5 minut. 

6. Pomiar temperatury: 

• Raz dziennie około godziny po przyjściu do przedszkola odbywa się pomiar temperatury u 

dziecka termometrem bezdotykowym; Rodzic akceptując niniejsze procedury wyraża zgodę na 

wykonywanie pomiaru temperatury u dziecka. 

7. Potwierdzenie dobrego stanu zdrowia dziecka:  

• w razie wątpliwości co do stanu zdrowia (widoczne objawy infekcji) dziecko nie zostanie 

przyjęte do przedszkola do czasu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (może być drogą 

mailową podpisane certyfikatem kwalifikowanym przez lekarza), np. że katar jest objawem 

alergii, a dziecko jest zdrowe i może chodzić do przedszkola (podpis i pieczątka lekarza muszą 

być wyraźne). 

8. Rodzice odbierają dzieci z podwórka przedszkolnego lub na progu szatni tam też pracownik 

przedszkola przekazuje pilne informacje dotyczące dziecka, wszystko odbywa się z 

zachowaniem dystansu i zasad bezpieczeństwa opisanych w p. I.1 i I.2. 

 

II. W trakcie zajęć przedszkolnych 

1. Podział na grupy:  

• grupa może liczyć maksymalnie 20 osób, podział na grupy jest stały;  

• do opieki nad daną grupą przydziela się stałych pracowników. 

 

2. Mycie rąk, korzystanie z toalety, zabiegi higieniczne:  

• dzieci myją ręce zaraz po przyjściu do przedszkola, przed posiłkami, po powrocie z podwórka 

i po wyjściu z toalety (obowiązkowo!); 

• dodatkowo raz na godzinę pracownicy przeprowadzają zabawę w łazience przy myciu rąk 

(towarzyszyć będą temu piosenki, konkursy itp.); 

• mycie rąk odbywa się zawsze pod okiem pracownika przedszkola, mydło dystrybuuje 

pracownik (nauczyciel lub pomoc nauczyciela, po ręcznik dziecko sięga samodzielnie) 

z zachowaniem bezpiecznego dystansu; 

• po każdym skorzystaniu przez dziecko z toalety opiekun grupy pilnuje, aby dziecko umyło ręce, 

a toaleta została zdezynfekowana;  

• podczas czynności higienicznych przy dziecku pracownik przedszkola musi mieć na sobie 

rękawiczki i fartuch; 

• przy ewentualnym przebieraniu/przewijaniu dziecka pracownik musi używać środków ochrony 

osobistej; 



• każdy nauczyciel/opiekun grupy ma do doraźnego użytku preparat do dezynfekcji rąk oraz do 

dezynfekcji powierzchni; 

• pomieszczenia są wietrzone przynajmniej raz na godzinę. 

 

3. Zajęcia dydaktyczne, realizacja podstawy programowej, zabawa swobodna. 

• zajęcia dydaktyczne oraz zabawa swobodna odbywają się w miarę możliwości na dworze; 

• dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych własnych zabawek; 

• w salach pozostają tylko takie zabawki przedszkolne, które można łatwo zdezynfekować; 

• po każdym dniu wszystkie zabawki są dezynfekowane, klocki pojawiają się rotacyjnie, po 

jednym dniu używania są wynoszone z sali do magazynu, tam po zdezynfekowaniu pozostają 

jeszcze dwa dni i dopiero trzeciego dnia wracają na jeden dzień do sali. 

• każde dziecko ma do dyspozycji podpisany swoim imieniem piórnik, w którym są przybory 

szkolne do jego wyłącznego użytku. 

 

4. Posiłki: 

• posiłki nakładają tylko osoby, które są przypisane do danej grupy;  

• z dystrybutora wody pitnej dzieci korzystają pod okiem opiekuna; 

• za odbiór posiłków od firmy cateringowej (z zachowaniem reżimu sanitarnego) oraz 

przygotowanie ich, rozdzielenie na grupy itp. odpowiada wyznaczony pracownik przedszkola; 

• pracownik ten jest odpowiedzialny za wyparzanie naczyń, przygotowanie napojów oraz 

dystrybucję naczyń i posiłków, a także odbiór brudnych naczyń od opiekuna poszczególnych 

grup. Odpowiada on również za dostarczenie opiekunowi grupy odpowiedniego preparatu do 

dezynfekcji stolików po spożytym posiłku; 

• pracownik, który odbiera brudne talerze, musi być ubrany w fartuch ochronny, rękawiczki i 

maseczkę lub  przyłbicę; 

• naczynia są myte w zmywarko-wyparzarce; 

• w każdej sali miejsca dzieci przy stolikach muszą być stałe i oznaczone); 

• podwieczorki spożywane są wyłącznie na terenie przedszkola i nie wydajemy ich na wynos; 

 

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów: 

 

1. Pracownicy przedszkola stosują specjalistyczne preparaty (z listy GIS) o działaniu bakterio- 

i wirusobójczym i  urządzenia do dezynfekcji, zgodnie z zaleceniami producenta. 

2. W pomieszczeniach przedszkolnych powieszone są plakaty i instrukcje z zasadami 

prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 

3. Stoliki, przy których dzieci jedzą oraz toalety są dezynfekowane na bieżąco. 

4. Przed opuszczeniem pomieszczeń przedszkolnych pracownik dezynfekuje powierzchnie 

i zabawki. 

5. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

 

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 17.30.  

Prosimy (o ile to możliwe) o odbieranie dzieci do godz. 17.00, gdyż między godz. 17.00 a godz. 17.30 
odbywa się dezynfekcja przedszkola.  

Po godz. 17.00 dzieci w miarę możliwości będą przebywać na dworze. 


