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KATOLICKA FUNDACJA DZIECIOM  

W PARAFII ŚW. AP. PITRA I PAWŁA W KATOWICACH 
 

Przedszkole Niepubliczne im. m. Laury Meozzi w Katowicach  
 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 

(AKTUALIZACJA - 1) 

 

Procedury obowiązują od dnia 22.06.2020 r. do odwołania 

 

 
Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego  
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-18 (Dz. U. 2020 poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych  
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493, 530,  
564, 657 i 781) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu  oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID  19  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych  
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz.  
792) 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 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 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 
i 567) 

 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 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 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 
i 567) - Druga aktualizacja 

 
 
Celem procedur jest określenie zasad funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola im m. Laury Meozzi w 
Katowicach w okresie pandemii, które zminimalizują ryzyko zakażenia się COVID-19 na terenie placówki. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781
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Procedury dotyczą wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/opiekunów prawnych oraz  
wychowanków przedszkola.  

 

Spis procedur obowiązujących w Niepublicznym Przedszkolu im m. Laury Meozzi w Katowicach 

w okresie pandemii COVID-19 

 
 
1. PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

2. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  

3. PROCEDURA HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ  

4. PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW  

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA 

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

 

§ 1 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

1. Kryterium pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola obejmuje rodziców będących 
pracownikami:   
a) systemu ochrony zdrowia,  
b) służb mundurowych  
c) handlu /przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.  
2. Opiekę nad dziećmi sprawują osoby zdrowe, poniżej 60 roku życia, bez żadnych problemów 

zdrowotnych.  
3. Do przedszkola mają prawo przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na 

chorobę zakaźną.  
4. Uwzględniając wskazania GIS (1 dziecko na 3 m2), ustala się, że w Przedszkolu może przebywać 

łącznie maksymalnie 19 dzieci, wg następującego podziału na sale: 

a) Sala 1 (Smerfy)  - 7 dzieci + nauczyciel 

b) Sala 2 (Sówki)   - 7 dzieci + nauczyciel 

c) Sala 3 (Mała)  - 5 dzieci + nauczyciel 

5. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

6. W każdej z sal może przebywać określona w § 1 pkt. 4 liczba dzieci.  

7. Do grupy przypisani są nauczyciele.  

8. Inni pracownicy poza przypisanymi do grupy nie wchodzą na teren sali. Nauczyciel grupy jest 

zobowiązany odnotować wejście osoby z zewnątrz (zał. nr 1. ) 

9. W każdej sali przedszkolnej zostają umieszczone środki do dezynfekcji, jednak tak aby były one 
niedostępne dla dzieci. 

10. Wewnątrz przedszkola dzieci i nauczyciele nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa, jedynie 
w kontakcie z osobą z zewnątrz pracownik przedszkola zakłada przyłbicę lub maseczkę. 
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11. Z sali, w której przebywa grupa usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są 

przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

12. W czasie obowiązywania wytycznych GIS I MZ, dzieci nie myją z zębów. 

13. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

14. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek.  

15. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup 

dzieci. 

16. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

17. W trakcie posiłków przy stolikach siedzą maksymalnie 2 osoby. 
18. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie 

przedszkola. 

19. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

20. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola. 

21. Komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka będzie odbywać się poprzez wykorzystanie 

numeru telefonu podanego w Ankiecie Epidemicznej (Zał. nr 3) 

22. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je 

w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola. 

§ 2 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA 

1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w godz. 7:30-8:30 (po godz. 8:30 dzieci nie będą 

przyjmowane). Przedszkole otwarte jest do godz. 14:30. 

2. Z powodu konieczności dostosowania się do wymogów GIS, ilość dzieci biorących udział 

w zajęciach stacjonarnych w przedszkolu jest ograniczona. Zgłoszenia dzieci przyjmowane są 

przez dyrektora oraz nauczycieli, którzy następnie powiadamiają rodziców/opiekunów 

o możliwości uczestniczenia w zajęciach. 

3. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzic / opiekun wypełnia i podpisuje 

dobrowolnie Ankietę epidemiczną (Zał. Nr 3), zobowiązując się jednocześnie do niezwłocznego 

poinformowania dyrektora przedszkola o ewentualnych zmianach w złożonych oświadczeniach.  

4. W razie zmiany regulacji prawnych może wystąpić konieczność aktualizacji złożonych przez 

rodziców / opiekunów informacji lub oświadczeń.  

5. Jeżeli dziecko w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą zarażoną koronawirusem lub 

przebywającą na kwarantannie, nie wolno przyprowadzać go do przedszkola.  
6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci bez żadnych objawów chorobowych. 

7. Do przedszkola nie przyjmowane są dzieci, których bliscy (domownicy) przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji. Dzieci przyprowadzane i odbierane z przedszkola mogą być tylko 

przez osoby zdrowe.  
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8. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka przed wejściem i podczas pobytu  

w przedszkolu (Zał. nr 2) Brak zgody rodzica na mierzenie temperatury, uniemożliwi uczęszczanie 

dziecka do przedszkola.  
9. Przy wejściu do przedszkola każdemu dziecku, mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje 

wyznaczony przez dyrektora pracownik.  
10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola nie mogą 

wchodzić do przedszkola. Dziecko odbierane jest przed drzwiami wejściowymi przez pracownika 

przedszkola, który w obecności rodzica/opiekuna dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Jeżeli 

termometr wskaże temperaturę powyżej 37,0o, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. 

11. Jeśli z powodu ważnych, nagłych przyczyn, rodzic dziecka musi wejść na teren przedszkola, 

zobowiązany jest: 

a) zachować dystans społeczny min. 2 metry w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz 

innych dzieci,  

b) dezynfekować ręce,  

c) posiadać maseczkę zasłaniającą nos i usta, 

d) założyć jednorazowe rękawiczki. 

12. Jeśli zajdzie potrzeba pomocy dziecku w szatni, udziela jej pracownik przedszkola. 

13. Podczas odbieranie dziecka z przedszkola rodzic/opiekun powinien zadzwonić i oczekiwać na 

dziecko przed drzwiami. 

14. Podczas oczekiwania na dziecko rodzice/opiekunowie powinni zachować dystans społeczny 

wynoszący min. 2 m. 

15. Dziecko nie może przynosić do przedszkola własnych zabawek. 

16. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie 

powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka  

z przedszkola. 

17. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do regularnego przypominaniu dziecku o podstawowych 

zasadach higieny.  

 

§ 3 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy drzwiach wejściowych do przedszkola umieszczony jest płyn dezynfekujący, z którego 
korzysta każdy wchodzący. 

2. Personel przyjmujący dzieci odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie 

dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po 

przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety. 

4. Wyznaczona przez Dyrektora osoba odpowiedzialna jest za: 

a) codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 

ciągów komunikacyjnych, toalet i sal.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni 

dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy 

krzeseł, włączników w salach, 

b) dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci, 
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c) prowadzenie monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury (Zał. 

4 i 5).  

d) monitorowania ilości płynów dezynfekujących, ręczników papierowych oraz środków 

jednorazowego użytku, uzupełniania braków i zgłaszania zapotrzebowania do biura Fundacji. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Dezynfekcja toalet prowadzona jest na bieżąco. 

7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni 

w indywidulane środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, 

fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych 

u dziecka).  
8. W łazienkach dla dzieci, sanitariatach dla personelu zamieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

§ 4 

PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW 

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie przedszkola. 

2. Korzystanie z wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.  

3. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się 

dziećmi. 

4. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny 

zobowiązany jest do: 

a) stosowania środków ochrony osobistej, 

b) utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, 

c) mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC  

lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców. 

5. Posiłki wydawane są na stolik umieszczony przed salą przedszkolną, skąd zabiera je i podaje 

dzieciom nauczyciel. 

6. Każde dziecko posiada wyznaczone, własne miejsce przy stoliku. 

7. Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa 

odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest 

do:  

a) zachowania odległości minimum 2 metrów pomiędzy stanowiskami pracy,  

b) stosowania środków ochrony osobistej,  

c) utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego  
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d) mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC lub 

wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców,  

e) gruntownego dezynfekowania powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego,  

magazynów i obieralni po zakończonej pracy,  

f) monitorowania ilości środków dezynfekujących i ich bieżącego uzupełniania oraz zgłaszania  
zapotrzebowania do biura Fundacji.  

8. Do kuchni wstęp mają wyłącznie pracownicy kuchni (kucharka, pomoce kuchenne) oraz 
w sytuacji konieczności sprawowania nadzoru, dyrektor.  

9. Pracownicy kuchni zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej oraz zmiany obuwia 
w swojej szatni. Przed wejściem do kuchni obowiązkowo dezynfekują ręce, zakładają fartuch, 
czepek oraz rękawiczki ochronne.  

 

§ 5 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W Przedszkolu wyznaczone jest i przygotowane pomieszczenie tzw. „Izolatka”, którym jest  Sala 

Terapeutów. W Izolatce będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 

chorobowych.  

3. Izolatka wyposażona jest w: 

a) Środki ochrony osobistej – maseczka jednorazowa, przyłbica, rękawiczki, fartuch z długim 

rękawem, 

b) płyn dezynfekujący, 

c) leżak, 

d) stolik i krzesło, 

9. Meble w pomieszczeniu stanowiące jego stałe wyposażenie są dezynfekowane, pozostałe 

sprzęty zabezpieczone.  
10. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy je niezwłocznie odizolować od reszty 

dzieci i powiadomić dyrektora przedszkola. 

11. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce oraz 

informuje rodziców bądź opiekunów. 

12. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców. 

13. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora przedszkola o chorobie 

zakaźnej dziecka (zapis w statucie).  
14. Rodzice dziecka po przebytej przez niego chorobie, zobowiązani są do dostarczenia 

zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia i może uczęszczać do 

przedszkola.  

15. W przypadku pozyskania informacji od rodzica, że dziecko jest zakażone koronawirusem, 

dyrektor powiadamia o tym fakcie:  

a) właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle  

do wydawanych instrukcji i poleceń,  

b) organ prowadzący przedszkole,  

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  
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16. Lista numerów alarmowych i kontaktowych jest umieszczona w widocznym miejscu w holu 

przedszkola (Zał. nr 6). 

§ 6 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić 

do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

numer z WYKAZU TELEFONÓW (Zał. nr 6) i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje 

przyjmowanie kolejnych dzieci. 

3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

w Katowicach i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) W razie zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów 

telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada wyznaczona 

przez dyrektora osoba. 

6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor wraz z obsługą. 

7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

§ 7 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do: 

1. ścisłego przestrzegania zasad postępowania zawartych w Procedurach, 

2. analizowania na bieżąco sytuacji na swoim stanowisku pracy, 

3. powiadamiania przełożonych o podejrzeniu zagrożenia zarażeniem, 

4. informowania dzieci oraz ich rodziców / opiekunów o zasadach BHP funkcjonujących na terenie 

przedszkola, a określonych w niniejszych Procedurach, 

5. powiadamiania przełożonych o  niebezpiecznym lub nietypowym zachowaniu wychowanków 

lub ich rodziców / opiekunów, 

6. informowania o pojawieniu się na terenie przedszkola osób postronnych,  

7. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentacją (Zał. nr 7). 


