
ZASADY OGÓLNE 
 

Przedszkole jest czynne w godz. 630 – 1600, 
dzieci są przyprowadzane do godz. 830. 

 
Grupa przebywa w wyznaczonej  stałej sali i przypisanej do niej toalety. 

Dzieci z jednej grupy nie mogą mieszać się  
i kontaktować z dziećmi z grupy drugiej. 

 
Przydział nauczycieli i pracowników obsługi do sprawowania opieki  

nad dziećmi w danej grupie jest stały i niezmienny. 
 

Posiłki dla dzieci o stałych, dotychczasowych godzinach wydaje personel 

pracujący w grupie (zakaz kontaktu personelu kuchennego z dziećmi  

i pracownikami). 
 

Z sal zajęć dla dzieci usunięto wszystkie przedmioty,  
zabawki i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać i zdezynfekować. 

 
Drzwi do przedszkola są zamknięte. 

Rodzice i osoby zewnętrzne sygnalizują potrzebę skontaktowania się 
z personelem przedszkola korzystając z domofonu lub dzwonka. 

 

W wejściach do przedszkola wydzielono taśmą strefę bezpieczeństwa, 
w której może przebywać rodzic podczas przyprowadzania i odbierania dziecka. 

 

W całym budynku przedszkola obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich 
- nie związanych z placówką, w tym interesantów, dostawców,  

krewnych i znajomych pracowników. 
 

Na wejście osób trzecich musi wyrazić zgodę dyrektor. 
Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w strefie bezpieczeństwa, 

a swoją obecność potwierdzają wpisem na liście informacyjnej. 
 

Każda osoba wchodząca do budynku jest zobowiązana  
do zatrzymania się w korytarzu w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa  

oraz do dezynfekcji rąk z użyciem płynu 
umieszczonym przy drzwiach wejściowych. 

 
Każdemu pracownikowi i dziecku mierzona jest temperatura. 

 
Wszyscy pracownicy obowiązkowo korzystają 

ze środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice). 
 

W przedszkolu zorganizowano pomieszczenie (dotychczasowa sala grupy III), 

w którym można odizolować osobę 
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 
Przedszkole pozostaje w stałym kontakcie z Urzędem Gminy i Miasta Szadek 

oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli 



PRACOWNICY OBSŁUGI - ZADANIA I OBOWIĄZKI 
 

Wchodząc do budynku obowiązkowo dezynfekować ręce. 
 

Po przyjściu do pracy poddawać się pomiarowi temperatury. 
 

Często i dokładnie myć ręce. 
 

Z szatni oraz pomieszczeń socjalnych korzystać pojedynczo. 
 

Podczas wykonywania pracy przy dzieciach 
obowiązkowo nosić rękawiczki jednorazowe oraz maski lub przyłbice. 

W razie konieczności, adekwatnie do sytuacji, np. przy przeprowadzeniu zabiegu 

higienicznego u dziecka, ubierać fartuch z długim rękawem. 

 
Odbierać dzieci przyprowadzone przez rodziców, 

wesprzeć w czynnościach samoobsługowych w szatni, 
zaprowadzić do sali. 

 
Pod koniec dnia – pomóc dzieciom w przygotowaniu się 

do wyjścia z przedszkola, przekazać rodzicowi. Przed wydaniem dziecka  
w razie potrzeby sprawdzić dowód osobisty osoby odbierającej. 

 

Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, 
których nie można skutecznie dezynfekować, 

np. zabawki pluszowe, drewniane, gumowe klocki, książki, lalki szmaciane, 

układanki ze sznurkiem, puzzle, dywan, kredki do wspólnego użytku itp. 
 

Utrzymywać w czystości salę, 
ze szczególną dbałością o bezpieczne spożywanie posiłków 
– mycie i dezynfekowanie blatów, stołów, poręczy krzeseł. 

 

Systematycznie dezynfekować zabawki, powierzchnie i przedmioty 
środkiem do tego przeznaczonym z zachowaniem zasad ostrożności  

określonych przez producenta. 
 

Utrzymywać czystość ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, 

przyciski domofonu i dzwonków, uchwyty, telefony, klawiatury, poręcze krzeseł  
i powierzchnie płaskie: półki, indywidualne szafki w szatni dla dzieci, podłogi, itd. 

 
Co godzinę wietrzyć salę, w której przebywają dzieci. 

Dodatkowo wietrzyć salę poprzez zostawienie otwartych okien, 
w czasie, gdy dzieci pozostają na świeżym powietrzu 

 i podczas prac porządkowych na  koniec dnia. 

 
Codziennie dezynfekować sprzęt znajdujący się 

na przedszkolnym placu zabaw.  



RODZICU !!! 
 

Przygotuj dziecko na powrót do przedszkola: 
 

- wyjaśnij jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują i dlaczego je wprowadzono; 
dopowiedz, że jest to normalne i nie oznacza niczego złego, 

 

- uprzedź, że wszyscy pracownicy będą nosili przyłbice i rękawiczki, 
a po wejściu do przedszkola będzie mierzona temperatura, 

 

- ustal, że wchodząc do przedszkola, żegnacie się już w korytarzu, 
do szatni dziecko idzie z panią, która zaprowadzi je do grupy; podobnie na koniec dnia; 

 

- przypomnij, że do przedszkola nie zabieramy zabawek, 
ani innych przedmiotów domowych. 

 
Do przedszkola przyprowadź dziecko bez żadnych objawów chorobowych. 

Jeśli dziecko źle się czuje, powinno zostać w domu. 
 

Nie posyłaj dziecka do przedszkola,  
jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

 

Wchodząc do budynku. 
zawsze obowiązkowo miej maseczkę i rękawiczki, 

dezynfekuj ręce, odpowiedz na ewentualne pytania pracownika nt. zdrowia 
oraz pozwól zmierzyć temperaturę dziecku. 

 
Zadzwoń dzwonkiem przy domofonie, poczekaj aż pracownik otworzy drzwi, wejdź do strefy 

bezpieczeństwa, zdezynfekuj ręce. Nie przekraczaj linii. 
Oddaj dziecko pod opiekę pani pomocy / Odbierz dziecko od pani pomocy  

– w razie potrzeby wcześniej pokaż dowód osobisty. 
 

Jeżeli potrzebujesz kontaktu z nauczycielem – przekaż tę informację pracownikowi, 
jeśli nauczyciel będzie mógł – podejdzie. 

Jeżeli potrzebujesz kontaktu z dyrektorem – przekaż tę informację pracownikowi lub 
zadzwoń domofonem lub skontaktuj się telefonicznie. 

 
Zabrania się poruszania po budynku przedszkola. 

 
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreśl, że nie powinno ono dotykać oczu, nosa, ust 
i podawać ręki na powitanie. Powinno za to często myć ręce wodą z mydłem. 

 
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kaszlu – dawaj przykład! 
 

Pierwszą czynnością dziecka po wejściu do sali będzie umycie rąk. 
 

Prowadź wnikliwą obserwację dziecka, która pozwoli dostrzec 
niepokojące objawy (najczęściej są to: kaszel, katar, biegunka, 

bóle głowy, przekrwienie błony śluzowej nosa). 
 

Wszelkie sprawy staraj się załatwiać bezkontaktowo, 
dzwoń pod numer: 43 8215 148 

lub napisz e-mail: p@przedszkoleszadek.eu 
 

 

mailto:p@przedszkoleszadek.eu


 

NAUCZYCIELE – ZADANIA I OBOWIĄZKI 
 

Wchodząc do budynku obowiązkowo dezynfekować ręce. 
Po przyjściu do pracy poddawać się pomiarowi temperatury. 

  

Często i dokładnie myć ręce. 
 

Z pomieszczenia komputerowego oraz pomieszczeń socjalnych 
korzystać pojedynczo. 

 

Podczas wykonywania zabiegów higienicznych przy dzieciach obowiązkowo nosić 

rękawiczki jednorazowe oraz przyłbice lub maski. 
 

Wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują 
i dlaczego zostały wprowadzone  

Zadbać o atmosferę spokoju i poczucia bezpieczeństwa. 
 

Zwracać uwagę, aby dzieci nie  spotykały się z dziećmi z innych grup,  

utrzymywały między sobą i pracownikami odpowiedni dystans,  

korzystały z wyznaczonych miejsc przy stoliku,  

wyznaczonego krzesełka, przydzielonych przyborów  

oraz korzystały  z zabawek po uprzednim ich zdezynfekowaniu. 

 

Nieustannie i wnikliwie obserwować dzieci, ich samopoczucie, stan zdrowia. 

W przypadku niepokojących objawów 
(szczególnie tem.> 38ºC, duszności, kaszel, katar, biegunka, ból głowy, 

przekrwienie błony śluzowej nosa) 
natychmiast odizolować dziecko od pozostałych i powiadomić dyrektora. 

 

Organizować okresowe pokazy właściwego mycia rąk, 
podkreślać, że nie powinno się dotykać oczu, nosa i ust. 

Przypominać i dawać przykład. 
 

Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

posiłkiem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. 

Kontrolować te czynności. 
 

Odnotowywać w dzienniku zajęć przedszkolnych  
omawiane treści i wykonywane z dziećmi czynności higieniczne i zdrowotne  

 

Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, 
w miarę możliwości prowadzić wówczas ćw. gimnastyczne i zajęcia ruchowe. 

 

Wychodzić na plac zabaw zgodnie z ustalonym sposobem (harmonogramem)/ 
korzystać z wyznaczonej strefy i zwracać uwagę, by dzieci nie korzystały  

z urządzeń wyłączonych z użytku (oznaczonych taśmą). 
 

Nie prowadzić dzieci do szatni, jeśli przebywa tam inna grupa. 
 

Nie wychodzić poza teren przedszkola. 


