
Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Misjonarek Św. 

Rodziny w Legionowie na czas okresu pandemii koronawirusa SARS –CoV-2 

obowiązująca na podstawie 

 

Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

Wydanych 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 i 567) 

 

1. Jedna grupa dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywa w wyznaczonych i stałych 

salach. 

2. Do grupy, w miarę możliwości organizacyjnych, przyporządkowani są stali opiekunowie. 

3. Dzieci mogą zbierać się i rozchodzić do domu z sali zbiorczej. 

4. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie jest mniejsza niż 1,5 m2. 

5. W sali, w której przebywa grupa dzieci znajdują się przedmioty i sprzęty, które można 

skutecznie uprać lub dezynfekować. 

6. Zabawki są dezynfekowane. 

7. Dzieci nie przynoszą ze sobą zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Sukcesywnie wietrzymy sale dziennego pobytu. 

9. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 1,5 m. 

10. Rodzice/ Opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni z zachowaniem zasady – 

5 rodziców/opiekunów z dzieckiem/dziećmi. Należy przy tym rygorystycznie przestrzegać 

środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

11. Ze sprzętów na placu zabaw dzieci nie mogą podczas przyprowadzania i odbierania ich przez 

rodziców bądź opiekunów. 

12. Do przedszkola uczęszczać może wyłącznie dziecko zdrowe. 

13. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe. 

14. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

15. Do niezbędnego minimum zostaje ograniczone przebywanie osób trzecich w przedszkolu. Są 

one zobowiązane do zasłaniania ust i nosa stosowania rękawiczek jednorazowych lub 

dezynfekcji rąk. 

16. Zapewniamy szybki sposób komunikacji z Rodzicami dziecka. 

17. Przedszkole jest wyposażone w termometr bezdotykowy. 

18. Rodzice są zobowiązani do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka na wypadek 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 



19. W sytuacji, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane do 

wyznaczonego pomieszczenia. O zaistniałym fakcie Rodzice zostają niezwłocznie 

powiadomieni  w celu pilnego odebrania dziecka  z przedszkola.  

20. W miejscu izolacji, do przyjazdu Rodzica, dziecko pozostaje pod opieką osoby z personelu. 

21. Dzieci mogą korzystać z przedszkolnego placu zabaw, którego sprzęty są codziennie 

dezynfekowane. 

22. Dopuszcza się wychodzenie dzieci poza teren przedszkola na tzw. „spacery”. Dzieci nie będą 

korzystać z osiedlowych placów zabaw.  

23. Osoby dorosłe wchodzące do przedszkola są zobowiązane dezynfekować ręce po wejściu                                        

do przedszkola lub zakładać jednorazowe rękawiczki. 

24. Pracownicy są zobowiązani do wdrażania dzieci do częstego mycia rąk, szczególnie po 

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu 

zabaw. 

25. W przedszkolu wprowadzony zostaje monitoring codziennych prac porządkowych.  

26. Pracownicy przedszkola są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem. 

27. W przypadku zachorowania dziecka lub pracownika Dyrektor w porozumieniu z Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym decyduje o całkowitym lub częściowym wstrzymaniu pracy placówki.  

 

Zasady związane z żywieniem 

 

1. Dostawca cateringu jest zobowiązany dostarczać posiłki we własnych banerach i zapewnia                                

utrzymanie ich w czystości. 

2. Podczas posiłków dzieci korzystają z przedszkolnych naczyń wielokrotnego użytku, które będą 

myte i  wyparzane przez pracownika przedszkola zgodnie z  zachowaniem zasad higieny                                          

i bezpieczeństwa.  

3. Podczas serwowania posiłków należy zachować wszelkie środki ostrożności ze szczególnym 

akcentem mycia i dezynfekcji rąk, stolików i krzesełek. 

 

 


