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Załącznik do Zarządzenia nr 7/2022  
Dyrektora Przedszkola nr 2  

im. Misia Uszatka w Trzemesznie 

 

Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w okresie trwającej choroby Covid-19 
obowiązujące na terenie Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. 
zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 
poz. 69 ze zm.),  

5. Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora 
Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. 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 2021 r. poz. 195) 
(VII aktualizacja) 

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI: 

1. Ustala i dostosowuje zasady obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 
reżimu sanitarnego w warunkach  trwającej wciąż choroby COVID-19. 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym przede wszystkim rękawiczki 
i płyny dezynfekujące.  

3. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk również przy wejściu przedszkola oraz  
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Dba o umieszczenie plakatów z zasadami 
prawidłowego mycia rąk. 

4. Ustala, że w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia maseczek. 
5. Udostępnia w ustalonym miejscu bezdotykowy termometr. 
6. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego. 
7. Zapewnia codzienną dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu zabawek, 

placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych. 
8. Jest odpowiedzialny za ograniczenie przebywania na terenie przedszkola osób 

trzecich. Mogą to być wyłącznie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, 
które wchodząc do przedszkola, zdezynfekują lub umyją ręce. 
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9. Dba, by zabawki przyniesione przez dziecko do przedszkola, były przez 
rodziców/opiekunów regularnie czyszczone bądź prane.  

10. Monitoruje codzienne prace porządkowe pracowników obsługi. 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji: 

 Pracownik dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, 

 Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym 
pracuje. 

 Jeśli przeprowadza dezynfekcję, zobowiązany jest ściśle przestrzegać zaleceń 
producenta w zakresie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
przedmiotów czy pomieszczeń tak, by dzieci nie były narażone na wdychanie 
oparów środków dezynfekujących. 

 Sale i szatnie wietrzone są podczas wyjścia dzieci z budynku, a w razie potrzeby, 
również w czasie zajęć. 

 Powierzchnie dotykowe w tym biurka, blaty i stoły, klamki, włączniki światła, 
poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, 
klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą  
z detergentem. 

 Wszystkie obszary często używane takie jak toalety i ciągi komunikacyjne 
regularnie i starannie sprząta z użyciem środka dezynfekującego lub wody  
z detergentem. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji starają się ograniczać kontakty  
z dziećmi oraz nauczycielami. 

 Intendent i pracownicy kuchni zobowiązani są do dbałości o zdrowe żywienie  
i nawadnianie organizmu dziecka (stosowanie zróżnicowanej diety, unikanie 
wysoko przetworzonej żywności, jedzenie warzyw). 

 Konserwator dba o regularne czyszczenie pojemników na odpady. 

2. Obowiązki nauczyciela: 

 Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem. 

 Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy 
jednej zabawce na placu zabaw. 

 Organizuje codziennie spacery, zajęcia i zabawy z aktywnością fizyczną na świeżym 
powietrzu. 

 Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym. 

 Dba, by każde dziecko po przyjściu (przebraniu się) do przedszkola w pierwszej 
kolejności umyło ręce wodą z mydłem. 

 Przestrzega regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed i po jedzeniu, po 
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 Dba, by zabawki przyniesione przez dziecko do przedszkola, były przez 
rodziców/opiekunów regularnie czyszczone bądź prane.  
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 Kontaktuje się niezwłocznie z rodzicami dziecka, u którego zaobserwowano objawy 
choroby zakaźnej, a dziecko izoluje w odrębnym pomieszczeniu (salce 
terapeutycznej). 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Zasadami 
bezpieczeństwa zdrowotnego w okresie trwającej wciąż choroby Covid-19 
obowiązującymi na terenie Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie 

2. Przestrzegają zasady, że do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, 
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

3. Dbają, by ich dziecko do przedszkola było przyprowadzane/odbierane przez osoby 
zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

4. Wchodzą do budynku przedszkola przestrzegając zasady: 1 rodzic/opiekun  
z dzieckiem/dziećmi. 

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 
wodą z mydłem i unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na 
odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

6. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od 
dyrektora bądź wychowawcy. 

7. Zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola w sytuacji, gdy 
zaobserwowano u niego objawy infekcji lub choroby zakaźnej.  

V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU LUB DZIECKA 

1. Do pracy w przedszkolu może przyjść jedynie osoba bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku objawów choroby 
zakaźnej, dyrektor odsuwa go od wykonywanych czynności i ewentualnie wzywa 
pomoc medyczną. 

3. Do przedszkola może przyjść wyłącznie dziecko bez  objawów chorobowych 
sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów. 

4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy 
niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem w celu pilnego odebrania 
dziecka z przedszkola. 

5. Miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 
infekcję lub chorobę zakaźną należy dodatkowo sprzątnąć i przede wszystkim 
umyć/zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 
2. Zasady obowiązują do czasu ich odwołania. 

 


