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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA   
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1  

IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU 
W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

1 września 2020r. 
 
I 

 
PROCEDURA  

organizacji opieki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku  
od dnia 1 września 2020 r. do odwołania. 

 
I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom korzystającym z opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 
II. Zakres procedury 

Procedury należy stosować w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka  
prowadzonym przez Gminę Czersk.   

 
III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedur: 

Dyrektor przedszkola.  
 

IV. Postanowienia szczegółowe 
1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci w miarę możliwości organizacyjnych 

pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania 
posiłków, zabawy. 

2. 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 2 m2, jednakże 

powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola (dziecko również powinno 
przebywać w domu na kwarantannie). 

4. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala 
dyrektor. 

5. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane z przedszkola 
przez tę samą, zdrową osobę dorosłą. 

6. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest 
do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony 
ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.  

7. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej 
minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę 
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nauczycielowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z 
dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole bez 
zbędnej zwłoki. 

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem 

zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

9. Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka do przedszkola wyznaczony przez dyrektora 
pracownik przedszkola przeprowadza z osobą przyprowadzającą krótki wywiad lub 
ankietę polegającą na zadaniu następujących pytań: 

a) czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób? 
b) czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na 

COVID-19? 
c) czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają 

objawów infekcji lub objawów grypopodobnych? 
10. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała 

dziecka. 
11. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili 

na to zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola mierzy temperaturę 
dziecku termometrem bezdotykowym. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu 
temperatura jest mierzona dwukrotnie oraz w każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba 
(zgodnie z załącznikiem nr 1). 

12. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli występuje, jeden z następujących 
warunków: 

d) dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C; 
e) pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie; 
f) rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym 

mowa w pkt. 9a) i b). 
13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

14. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

15. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

16. Dziecko nie może przynosić ze sobą do przedszkola i zabierać z przedszkola żadnych 
przedmiotów lub zabawek.  

17. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu. Na plac zabaw 

mogą wchodzić dzieci tylko pod opieką nauczyciela. 

18. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw zaleca się korzystanie z niego 
przez dzieci z jednej grupy na wyznaczonym terenie ogrodu, po uprzednim czyszczeniu 
z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci 
będą miały dostęp.   

19. Sprzęt na placu zabaw należącym do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony 
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy 
zabezpieczyć go przed używaniem. 
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20. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, nauczycielami  

i personelem opiekującym się dziećmi. 
21. Do kontaktu między oddziałami przedszkolnymi, w sytuacji koniecznej, dyrektor 

wyznacza pracownika.  
22. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.  
23. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli, szczególnie po przyjściu do 

przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z 
toalety, lub przynajmniej co 1 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.  

24. W przedszkolu prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabawek.  

25. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 
26. Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem bezpiecznej odległości. 
27. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze minimum 70°C lub je wyparzać. 
28. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw. Jeżeli nie ma 

możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go 
oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem. 

29. Zaleca się korzystanie z placu zabaw rotacyjnie, w małych grupach.  
30. Harmonogram korzystania z placu zabaw ustala dyrektor, uwzględniając przerwy na 

sprzętu, zabawek, dezynfekcje urządzeń. 
31. Dla pracowników przedszkola zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej  

– jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, a także fartuch z długim rękawem.  
 
 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka. 
1. W przypadku jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 
odległości od innych osób. 

2. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.  
3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.  
4. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.  
5. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce,  

w którym przebywało należy zdezynfekować.  
6. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,  

w których przebywało dziecko z objawami zakażenia. 
7. Dyrektor przedszkola informuje Burmistrza Czerska o podejrzeniu zakażenia u dziecka.  
8. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 
uwagę zaistniały przypadek. 

9. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie zostają 
telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich 
obserwację. 
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10. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 
sytuacji i w porozumieniu z Burmistrzem Czerska podejmuje stosowną decyzję  
o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.   

 

Dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 
zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz o 

odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do przedszkola, jak i 
dowożeniem/doprowadzaniem dziecka do placówki. 

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę 
przedszkola, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie 
bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. 
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II 

PROCEDURA 

postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku w 

czasie zagrożenia epidemicznego 
od dnia 1 września 2020 r. do odwołania. 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola zobowiązane są do 
dezynfekcji rąk - zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do przedszkola. 

2. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia 
zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola wprowadza się 
obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u: 

 wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki, 

 dzieci korzystających z zajęć na terenie przedszkola po uzyskaniu zgody 
rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Pomiaru temperatury u pracownika i dziecka dokonuje się dwukrotnie w ciągu dnia.  
W przypadku pracownika przed rozpoczęciem pracy oraz po upływie połowy dziennego 
czasu pracy, w przypadku dziecka przed rozpoczęciem pobytu oraz w porze południowej.  

4. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola. 
5. Pomiaru temperatury należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem 

bezdotykowym.  
W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować 
po każdym użyciu.  

6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe 
oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).  

7. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka, osoba 
dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym 
dyrektora przedszkola. Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mieć formę ustną 
- poprzez zgłoszenie w rozmowie bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

8. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej  
w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola podejmuje następujące działania: 

a) pracownik, u którego stwierdzono  podwyższoną temperaturę zaprzestaje 
wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do 
wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia; 

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca 
pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia; 

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;  
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektora przedszkola.  
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9. W przypadku zbadania  u dziecka  temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej  
w dwukrotnym badaniu) dyrektor przedszkola podejmuje następujące działania: 

a) dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką 
nauczyciela lub pracownika obsługi przydzielonego do oddziału przechodzi do 
wyznaczonego  odizolowanego pomieszczenia; 

b) dyrektor przedszkola kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami i 
informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących 
objawach zaobserwowanych u dziecka;  

c) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko  
z przedszkola i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem; 

d) do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa  
w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub 
pracownika obsługi; 

e) o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni 
niezwłocznie informują dyrektora przedszkola.  

10. Każdy pracownik może ponownie poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 
uzasadnionej potrzeby. 

11. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych 
stosuje się działania opisane w pkt. 8 i 9.  

12. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: 
gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, 
bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje 
działania opisane w pkt. 8.  

13. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy. 

II. Instrukcja pomiaru temperatury -  załącznik nr 1 do procedury - Instrukcja bhp pomiaru 
temperatury termometrem elektronicznym. 

III. Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie przedszkola. 

1. Zobowiązuje się pracowników przedszkola do przestrzegania najwyższych standardów 
higienicznych oraz reżimu sanitarnego. 

2. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej - maseczki/przyłbice, 
rękawiczki, fartuchy z długim rękawem - w zależności od wykonywanych zadań.  

3. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi temperatury.  
4. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie przedszkola maseczki lub 

przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe. 
5. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz 

w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji 
rąk umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.  

6. Instrukcja bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed 
czynnikami biologicznymi (maski/rękawice) oraz instrukcja higieny rąk stanowi załącznik 
nr 2 do procedury, 

7. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:  

 przed rozpoczęciem pracy; 



7 
 

 przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia 
(ugotowana, upieczona, usmażona); 

 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 

 po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 

 po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 

 po jedzeniu, piciu; 

stosując się do instrukcji i/lub plakatów umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych. 

8. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy 
łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania. 

9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych może jednocześnie przebywać tylko jedna 
osoba. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

10. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.  
11. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze, 

klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaczków, krzesła, stoliki oraz inne 
powierzchnie i przedmioty często dotykane. 

12. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż 
raz dziennie. 

13. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 
czy przedmiotów. 

14. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5 metrowy 
odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą. Przy braku takiej możliwości,  
w pomieszczeniu powinna przebywać jednocześnie tylko jedna z tych osób.  

15. Dostawcy żywności zobowiązani są  złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu 
sanitarnego.   

16. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej 
higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych. 

17. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy 
myć z zmywarce w temperaturze minimum 70°C z użyciem detergentu. Jeżeli jest to 
niemożliwe należy stosować sztućce jednorazowe. 

18. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do 
minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się  
z zachowaniem 1,5 m odległości.  

19. Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do 
stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony osobistej, płyny 
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

20. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami 
sprawującymi opiekę nad dziećmi. 

IV. Zalecenia dla nauczycieli i pracowników obsługi przydzielonych do oddziałów 
przedszkolnych 

1. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku). 
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2. Należy usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 
np. pluszowe zabawki.  

3. W miarę możliwości każde dziecko powinno jedynie korzystać z przydzielonych mu 
kredek, mazaków, pędzli itp.   

4. Salę, w której przebywają dzieci, należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.  
5. Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, np. przed posiłkiem, 

po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw lub przynajmniej co godzinę. 
6. Przygotowując dzieciom miejsce do odpoczynku, należy zachować dystans a po 

zakończeniu odpoczynku, zdezynfekować je. 
7. Zajęcia i zabawy należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości 

między dziećmi i pracownikami. 
8. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z placów zabaw należącego do 

przedszkola. Zajęcia na placu zabaw należy tak organizować, aby  dzieci z innych 
oddziałów nie kontaktowały się ze sobą.  

9. Wyjścia dzieci z poszczególnych oddziałów na plac zabaw planuje się  
z zachowaniem przerwy przeznaczonej na dezynfekcję elementów dotykowych, sprzętu  
i zabawek. 

10. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, 
należy go wyłączyć z użytkowania i oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem. 

11. Nie należy angażować do pracy z dziećmi osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi 
problemami zdrowotnymi. Osoby powyżej 60 roku życia wykonują inne czynności 
służbowe wskazane przez dyrektora przedszkola. 

12. W miarę możliwości do oddziałów przedszkolnych przyporządkowani są ci sami 
nauczyciele i pracownicy obsługi.  
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III 

PROCEDURA 
 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia 

Puchatka w Czersku, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus) 
od dnia 1 września 2020 r. do odwołania. 

  
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Przez niepokojące objawy rozumie się:  

 wysoką temperaturę,  

 ból głowy i mięśni,  

 ból gardła, 

 kaszel, 

 duszność i problemy z oddychaniem, 

 uczucie wyczerpania, 

 brak apetytu. 

3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, 
powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi. 

4. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem 
poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola. 

5. W przedszkolu należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony 
i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można 
odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.  

6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady  
- tel. 608 521 874, 52 397 6395, 52 397 6396, psse.chojnice@pis.gov.pl.  

7. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, 
należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej. 

II. Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy 
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać 

się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia 
koronawirusem. 

2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób. 

1) Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego 
uzgodnienia. 

mailto:psse.chojnice@pis.gov.pl
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2) Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. 
 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka 
uczęszczającego do przedszkola podczas przebywania w placówce 
1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy: 

a) niezwłocznie odsunąć go od pracy, 
b) wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola, 
c) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040, 
d) powiadomić o zaistniałej sytuacji Burmistrza Czerska, gdyż może zaistnieć 

konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną.  

2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem należy: 

a) niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę, 
b) poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go 

do niezwłocznego odebrania dziecka, 
c) wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola, 
d) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń - tel. 606 108 040, 
e) powiadomić o zaistniałej sytuacji Burmistrza Czerska, gdyż może zaistnieć 

konieczność zamknięcia przedszkola przez powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną.  

3. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane  
o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie 
w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia. 

6. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji 
nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem 
indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym 
pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe 
odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, 
zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.  

7. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających 
w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić 
z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. 
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IV. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:  

a) każdego pracownika przedszkola, rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie  
w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,  

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,  
c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba 

chora.  

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą 
i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome 
zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,  

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia 
codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,  

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, 
kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie 
powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio 
do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony 
zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.  

3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych 
środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji 
w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we 
współpracy ze służbami sanitarnymi.  

V. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna 
prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola 
jest zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych. 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części  
IV ust.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Chojnicach, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną - 
608 521 874, 052 397 63 95, 52 397 63 96 (tel. centrala),  psse.chojnice@pis.gov.pl 
,+48 222 500 115, oraz organ prowadzący tel. 52 395 48 60.   
w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy  
CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590 

 

 

mailto:psse.chojnice@pis.gov.pl
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IV 
 

PROCEDURA 
 

komunikacji z rodzicami dzieci  
w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku   

od dnia 1 września 2020 r. do odwołania 
 
 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo ps1nauczyciel@wp.pl 

lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim 

kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz 

zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i 

wiedzą na terenie przedszkola, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren przedszkola, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce 

płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do przedszkola 

lub w holu przedszkola, zgłasza  pracownikowi  przedszkola spotkanie z nauczycielem 

podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik przedszkola 

dane wpisuje do Księgi wejść przedszkola. 

4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących dziecka lub 

funkcjonowania przedszkola, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez 

ps1nauczyciel@wp.pl   lub  przedszkole.czersk@wp.pl. 

6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem – tel. 

523984272 lub drogą mailową przedszkole.czersk@wp.pl, lub bezpośrednio po 

spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4. 

7. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z przedszkolem: tel. 523984272.  

 

Kontakt ze przedszkolem może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

 

 

 

 

mailto:ps1nauczyciel@wp.pl
mailto:ps1nauczyciel@wp.pl
mailto:przedszkole.czersk@wp.pl
mailto:przedszkole.czersk@wp.pl


13 
 

V 
 

PROCEDURA 
 

i harmonogram żywienia dzieci  
w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku   

od dnia 1 września 2020 r. do odwołania 
 

 

1. Nauczyciel / wychowawca przed posiłkiem myje z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła 

antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

2. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w sali oddziału, pracownik obsługi  

przedszkola dezynfekuje stoły, krzesełka i miejsce wydawania posiłku. 

3. W wyznaczonej godzinie, pracownik przedszkola wyposażony w środki bezpieczeństwa 

wydaje dzieciom porcje posiłków w wyparzonych naczyniach w miejscu wydawania posiłków 

(sala oddziału). 

4. Dzieci siadają pojedynczo do stolików i następnie spożywają posiłek.  

5. Po zjedzeniu posiłku, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie 

czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym posiłku 

dzieci myją ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe. 

6. Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z 

instrukcją w procedurze. 

 

Harmonogram spożywania posiłków 

 

 

Posiłek  Wydanie posiłku Zwrot naczyń 

Śniadanie  8.15 8.45 

II śniadanie 10.30 10.45 

Obiad  12.00 12.30 

Podwieczorek  14.10 14.35 
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VII 

PROCEDURA 
 

Dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych 
w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku   

od dnia 1 września 2020 r. do odwołania 
 

 

Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku oraz 

zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu 

czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.                                 

W przypadku szkół i przedszkoli dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim 

niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

W czasie otwarcia przedszkola w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres 

dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy dziecka zabawkami 

przez niego użytymi.  

W czasie epidemii zabawki są dezynfekowana po użyciu przez dziecko odłożonych do 

indywidualnego pojemnika zabawek. Zabawki z pojemnika są dezynfekowane  

i odkładane na 48 - godzinną kwarantannę zanim powrócą na półkę do ponownego użycia. 

 
Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 
 
Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 
 

1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy przemyć 

ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz 

bakterie. Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę. 

2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki 

należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie. 

3. Niektóre zabawki można myć w zmywarce — zabawki twarde, niewielkich rozmiarów 

można również myć w zmywarce do naczyń, zalecana jest temperatura 82°C. 

4. Zabawki pluszowe należy regularnie prać — w przypadku maskotek i innych zabawek 

wykonanych z tkanin konieczne jest pranie, tylko w ten sposób możliwe będzie 

pozbycie się niebezpiecznych dla zdrowia roztoczy. Pranie powinno odbywać się  

w temperaturze 71°C przez trzy minuty lub w temperaturze 65°C przez dziesięć 

minut. 

Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. 

Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych 

preparatów. 

Etap 2: dezynfekcja 
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1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim 

etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego 

zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania 

przedmiotów będzie bezcelowe. 

2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym 

dla dzieci: 

- środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

- dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem. 

3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — 

skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast 

jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym 

powietrzu. 

 
Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek 
 
 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane 

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub 

drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za 

pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta 

i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim 

środkiem dezynfekującym. 
 
 
Procedura mycia i dezynfekcji zabawek 

Zabawki materiałowe 

Zabawki wykonane z wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki wypchane są 

określane jako zabawki miękkie. Najłatwiejszym sposobem czyszczenia jest wypranie  

w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do prania. Rzeczy, których nie można zanurzyć  

w wodzie, należy czyścić w taki sposób, w jaki czyszczone są dywany lub tapicerki. W celu 

przeprowadzenia dezynfekcji do prania należy użyć proszku lub płynu o właściwościach 

dezynfekujących, a w odniesieniu do zabawek pranych bez pełnego zamoczenia - 

specjalnego preparatu w sprayu do dezynfekcji zabawek. Przed udostępnieniem dzieciom 

przedmioty muszą zostać dokładnie wysuszone. 
 
W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte  
i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak 
możliwości skutecznej dezynfekcji 
 
 

Zabawki elektroniczne 

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie  

i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego 



16 
 

mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem 

dezynfekującym - może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania 

zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych 

zabawek - przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom. 

Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek) 

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę 

zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji 

przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami trzeba 

dezynfekować po każdym użyciu. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami – są usunięte. 

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania 

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować 

zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Narzędzia te mogą być myte 

w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych elementów). Po umyciu każdy 

przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.  

Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu 

pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego. 

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Kredki 

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki - nie zaleca się 

mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu 

dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym. 

 

Książki 

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. 

Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji 

przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie 

wytrzeć do sucha. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów plastycznych 
do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych trzymanych w 
indywidualnych szafkach lub pudełkach. 

Nowe zabawki 

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie 
na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji 
zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki 
i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu. 
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Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji 

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare mydło 
- również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin.  
Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga większej uwagi. 

Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami: 

1) preparat powinien być bezwonny, 

2) preparat nie może podrażniać skóry, 

3) preparat nie powinien wymagać spłukiwania, 

4) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni, 

5) preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” 
albo „nieszkodliwy dla dzieci”. 
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VIII 
PROCEDURA 

 
postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze 

 w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia 

i rozprzestrzeniania się koronawirusa   

w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku   
od dnia 1 września 2020 r. do odwołania 

 
 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania 

z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań 

na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, 

metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio 
zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane 
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IX 

PROCEDURA 
 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć logopedycznych.  

od dnia 1 września 2020 r. do odwołania. 
 

 

1. Dzieci bezpośrednio po wejściu do gabinetu logopedycznego dezynfekują ręce. 

2. Dzieci zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po Sali 

bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Przed wyjściem z gabinetu, dzieci dezynfekują ręce. 

 

 

  Czersk, 26.08. 2020r. 
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  Załącznik nr 1  

do Procedury bezpieczeństwa  
  Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku 

    w okresie pandemii COVID-19  
                                                                                                 

Czersk , dnia 01.09.2020r.  
 
  

…………………………………..............................................................................                                                                                                           
Imię i nazwisko rodziców 
  
  
……………………............................................................... ………………............                                                                                                                
Numery  telefonu  

  

OŚWIADCZENIE  
  

Oświadczam, że:  
  
 

  
....................................................................................................................................  (imię i 

nazwisko dziecka) 
  
a) jestem świadomy/a ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców/opiekunów, jak i 

innych domowników oraz ponoszę odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z 
wysłaniem dziecka na zajęcia do przedszkola  

b) przekażę dyrektorowi lub wychowawcy grupy informacje o stanie zdrowia dziecka, które 
są istotne, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu  

c) będę przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych i 
zastosuję się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 
przedszkola. Codziennie przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zmierzę mu 
temperaturę, zezwalam na dwukrotne zmierzenie temperatury dziecku w ciągu dnia 
oraz w każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba przez nauczyciela lub wyznaczonego 
pracownika 

d) nie przyprowadzę do przedszkola dziecka, jeżeli w domu będzie przebywać ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji.  

  
Jestem świadoma/y odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. 

  
  
 
 

………….……………………………………………………  
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
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 Załącznik nr 2  
do Procedury bezpieczeństwa  

  Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku 
    w okresie pandemii COVID-19  

 

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM 
1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora 

przedszkola/szkoły podstawowej.  
2. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów/pracowników na pomiar temperatury ciała 

dziecka. 
3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się  

z instrukcją obsługi producenta urządzenia. 
4. Sposób pomiaru: 

a) włącz urządzenie, 
b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała, 
c) rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku, 
d) aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm 

od szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury, 
e) jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby 

wynik był jak najdokładniejszy, 
f) pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy, 
g) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być 

udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku 
pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu 
opiekunowi oraz dyrektorowi przedszkola/szkoły podstawowej), 

h) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to 
przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu), 

i) wyłącz termometr. 
5. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze 

sobą rozmawiać. 
6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych 

rękawiczkach ochronnych.  
7. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której 

dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować. 
8. W odniesieniu do pracownika przedszkola/szkoły podstawowej pierwszy pomiar 

temperatury jest wykonywany bezpośrednio przed wejściem pracownika do pracy, drugi 
pomiar jest dokonywany w porze leżakowania dzieci dla grup leżakujących lub po obiedzie 
dla grup nieleżakujących. 

9. W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,5°C, należy 
poinformować dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej oraz odizolować taką osobę  
w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 
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  Załącznik nr 3  
do Procedury bezpieczeństwa  

  Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku 
    w okresie pandemii COVID-19  

 

 

1. Administratorem Pana/ Pani danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.   
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email iod@czersk.pl  
Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana / dane celem udziału w  zajęciach 
dydaktyczno - opiekuńczo – wychowawczych na podstawie przepisów MEN oraz Wytycznych 
przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja 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) 

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach 
Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, 
zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.  

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:  

a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących,  

b) żądania ich sprostowania,  

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
4. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

5. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub 
drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@czersk.pl  Przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego    w sprawach ochrony danych 
osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez 
Administratora.  

6. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.   
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        Załącznik nr 4 
   do  Procedury bezpieczeństwa  

  Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku 
    w okresie pandemii COVID-19  

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  

W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU 

 PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID- 19 

01.09.2020R. 

 

1. Rodzice/opiekunowie powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj.  
w przypadku dorosłych rękawiczki i maseczki. 
 

2. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu, zakładają rękawiczki ochronne oraz 
zakrywają usta i nos. 

 

3. W przedszkolu w ciągu dnia dwukrotnie będzie dziecku będzie mierzona temperatura oraz w 

każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba przez nauczyciela lub wyznaczonego pracownika. 
 

4. Przy zauważeniu przez wychowawcę u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych (tj. 
podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy, ból gardła, zapalenie spojówek, 
duszność lub inne zgłaszane przez dziecko) rodzic/opiekun bezwzględnie musi odebrać 
dziecko z przedszkola. 

 

5. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić 
przedszkole o diagnozie lekarskiej dziecka. 

 

6. Przedszkole zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zostaną 
zauważone jakiekolwiek wyżej wymienione objawy po wejściu dziecka do budynku. 

 

7. Zabrania się przyprowadzania dziecka, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie, izolacji 
lub przejawia jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych. 

 

8. Do przedszkola zakazuje się przynoszenia przez dzieci poduszek, własnych zabawek, 
rysunków i książek oraz innych przedmiotów. 

 

9. Dziecko wyposażamy w worek lub plecak, kapcie i bieliznę na zmianę. Worek lub plecak 
pozostawiamy w szatni i nie zabieramy do domu. 
 

10. Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się na zasadach wymienionych  
w punktach: 1, 2 i 3. 

 

11. O wejściu do budynku przedszkola decyduje wyznaczony przez dyrektora pracownik, rodzice 
nie wchodzą poza wyznaczone strefy na parterze(nie wchodzą do sal i łazienki dla dzieci) i na 
I piętro przedszkola. 
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12. Prosimy rodziców o wyjaśnienie dzieciom panującej sytuacji oraz o regularnym 
przypominaniu o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 
częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie, ręki na powitanie oraz w trakcie zabawy. 

 

 

                             Załącznik nr 5     
do Procedury bezpieczeństwa  

  Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku 
    w okresie pandemii COVID-19  

 

ZASADY POBYTU DZIECKA  

W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU 

 PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID- 19 

01.09.2020R. 

 

1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej, wyznaczonej sali pod opieką tych 
samych nauczycieli (w miarę możliwości). 
 

2. Po wejściu do sali, dziecko powinno umyć ręce wodą z mydłem pod nadzorem opiekuna. 
 

3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 
 

4. Dzieci będą mogły korzystać wyłącznie z zabawek łatwych do dezynfekcji. 
 

5. Ze względu na konieczność zachowania odpowiednich odstępów oraz wzmożonej higieny  
„reżim sanitarny” na czas trwania pandemii zawieszony zostaje do odwołania poobiedni 
odpoczynek dzieci,  tzw. „leżakowanie z poduszką”.  

 

6. Sale, w których będą przebywały dzieci będą regularnie wietrzone. 
 

7. Nauczyciele w miarę możliwość utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem. Gestem, 
słowem oraz wszelkimi własnymi metodami komunikują się z dzieckiem. 

 

8. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 
przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.   

 

9. Nauczyciele pracując z dziećmi samodzielnie dobierają treści programowe, metody pracy 
i formę opieki dbając o bezpieczeństwo swoje i dzieci. 

 

10. Nauczyciele oraz personel opiekujący się dziećmi będzie zaopatrzony  
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i 
nos lub przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. 
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka). 

 

11. Nauczyciele i personel pracujący w przedszkolu powinni zachowywać dystans społeczny 
między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 
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                  Załącznik nr 6 
    do Procedury bezpieczeństwa  

  Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku 
    w okresie pandemii COVID-19  

 

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA HIGIENY  

W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU 

 PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID- 19 

01.09.2020R. 

 

1. Po wejściu do przedszkola, dziecko powinno umyć ręce wodą z mydłem pod 
nadzorem opiekuna. 
 

2. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami dokładnego mycia rąk z 
przestrzeganiem poszczególnych etapów tej czynności. W tym celu przeprowadza 
pokaz mycia rąk. 
 

3. W ciągu dnia nauczyciele dbają o to, aby dzieci często myły ręce, zwłaszcza po 
skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie  oraz po powrocie z zajęć na 
świeżym powietrzu. 

 
4. W widocznym dla dzieci miejscu znajdują się wywieszone obrazkowe instrukcje mycia 

rąk. 
 

5. W tym samym czasie z łazienki może korzystać tylko jedna grupa. 
 

6. Dzieci po skorzystaniu z toalety, dzieci dokładnie myją ręce wodą z mydłem 
korzystają z bezdotykowych, automatycznych dozowników do mydła. 

 
7. Toalety będą na bieżąco dezynfekowane. 

 
8. Personel opiekujący się dziećmi powinien być zaopatrzony w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, fartuchy z długim rękawem (do 
przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka). 
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         Załącznik nr 7 
   do  Procedury bezpieczeństwa  

  Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku 
    w okresie pandemii COVID-19  

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM  

W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU 

 PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID- 19 

01.09.2020R. 

 

1. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych dzieci przebywające  
w przedszkolu codziennie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu 
możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup. 
 

2. Każda grupa ma wyznaczoną dokładną godzinę wyjścia na plac zabaw. 
 

3. Nie wchodzimy z dzieckiem na plac zabaw, dzieci wchodzą na plac zabaw pod opieką 
nauczyciela. 
 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego 
korzystania z placu zabaw i poruszania się wyłącznie po wyznaczonym terenie przed 
każdorazowym wyjściem do ogrodu. 
 

5. Za kontrolę stanu placu zabaw przed wyjściem dzieci oraz za dezynfekcję przyborów 
sportowych i zabawek odpowiadają woźne oddziałowe oraz woźny przedszkola 
 

6. Podczas pobytu dzieci nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola. 
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INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
CHRONIĄCYCH PRZED CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI (maski/rękawice) oraz HIGIENY RĄK 

I. Kolejność zakładania środków ochrony indywidulanej. 

1. Maska wielorazowa lub jednorazowa: 
a) Zwiąż tasiemki lub umieść gumki na potylicy i szyi; 
b) Dopasuj elastyczny pasek do grzbietu nosa; 
c) Maska powinna przylegać do twarzy i pod brodą; 

 

2. Dopiero po założeniu maski załóż rękawice jednorazowe. 
II. Zasady pracy w masce. 

1. Podczas używania unikaj dotykania maski. 
2. Wymień maskę na nową, gdy tylko poczujesz, że stała się wilgotna. 
3. Po każdym dotknięciu zużytej maski, umyj lub zdezynfekuj ręce. 
4. Nie używaj ponownie masek jednorazowego użytku. 
5. Pierz regularnie maski wielorazowe w temperaturze minimum 60 st. C. 

III. Kolejność zdejmowania środków ochrony indywidualnej. 

1. Rękawice – UWAGA!! Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest skażona! 
a) Ręką w rękawicy chwyć drugą rękawicę od zewnątrz i ściągnij ją, wywracając na drugą 

stronę; 
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b) Zdjęta rękawica pozostaje w drugiej ręce (ubranej w rękawicę); 
c) Zdejmij drugą rękawicę, wsuwając pod nią palec na wysokości nadgarstka i ściągnij tak, 

aby wywrócić ją na drugą stronę  i naciągnąć na pierwszą rękawicę; 
d) Wrzuć rękawice do kosza na śmieci przeznaczonego na odpady skażone ; 

 

 
 

2. Maska – UWAGA!! zewnętrzna powierzchnia maski jest skażona ! 
a) Chwyć najpierw za dolne, a potem górne tasiemki lub gumki i zdejmij maskę; 
b) Wrzuć do odpowiedniego pojemnika; 
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c) Umyj ręce. 
 

IV. Utylizacja środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi. 

Zużyte środki ochrony indywidualnej zaleca się wyrzucać do jednego wyznaczonego kosza z 
pokrywką.  

V. Higiena rąk. 

1. Zaleca się mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcję skóry rąk środkiem na bazie alkoholu. 
2. W przypadku zanieczyszczenia skóry rąk materiałem biologicznym w sposób widoczny ręce 

należy umyć wodą z mydłem (sama dezynfekcja środkiem odkażającym nie jest w takim 
przypadku zalecana). 

3. Powinno się dokonywać dekontaminacji rąk po kontakcie z materiałem biologicznym, przed 
włożeniem i po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, po dotykaniu skażonej (lub 
podejrzewanej o skażenie) powierzchni.  

4. Dekontaminację należy przeprowadzić zgodnie ze standardową procedurą umożliwiającą 
oczyszczenie całej powierzchni rąk. W razie braku kranów bezdotykowych należy po umyciu 
rąk zakręcić kran poprzez jednorazowy ręcznik. 
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