
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKII W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID 19 

• ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

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

2. W grupie może przebywać do 25 dzieci (1 dziecko na 2m2). 

3. W Sali, w której przebywa grupa należy usunąć 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.  

4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych zabawek. 

5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w 

przedszkolu. 

6. Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

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

grup. 

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

dziećmi. 

9. W każdej grupie znajduje się termometr bezdotykowy. 

10. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie 

przedszkola przy zachowaniu maksymalnej odległości. 

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

dezynfekowany. 

12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola. 

13. Nauczyciele zobowiązani są zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z 

rodzicami/opiekunami dziecka. 

14. 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. 

 

• PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA 

1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6:00 – 8:00. Po godzinie 8 w danym dniu dziecko 

nie będzie przyjmowane do przedszkola. 

2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5m. 

3. Rodzice wchodzą do przedszkola w ograniczonej liczbie. W szatni przedszkolnej może 

jednocześnie przebywać 10 dzieci i 10 osób dorosłych. 

4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakrywać w placówce usta i nos oraz dezynfekować 

przed wejściem ręce. 

5. Dziecko przyprowadza/odbiera 1 rodzic/opiekun. 

6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 

7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

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

powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego (max. 3o min.) odebrania dziecka 

z przedszkola. 


