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Załącznik nr 6 

do Zarządzenia nr 6/2020 

Dyrektora Przedszkola nr 85 w Lublinie 

z dnia 08 maja 2020 r. 

 
 

Procedury 

przeciwepidemiczne obowiązujące  

w Przedszkolu nr 85 w Lublinie 

od dnia 19 listopada 2020 r. do odwołania 
 

opracowane na podstawie: wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 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 2020 r. 

poz. 322, 374, 567 i 1337), pisma nr HDM.5600.55.56.2020 z dnia 15.05.2020 r. 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wytycznych przeciwepidemicznych 

GIS z dnia 04 czerwca 2020 r., z dnia 02 lipca 2020 r., z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz  

z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

 

Organizacja opieki w Przedszkolu nr 85 

 

 Jedna grupa licząca do 25 dzieci, nauczyciel i pomoc nauczyciela lub 

woźna, powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali zabaw (w której 

co najmniej 15 m
2
 przypada na 5 dzieci oraz co najmniej kolejne 2 m

2
 

przypada na każde kolejne dziecko) – dotyczy to 5 sal znajdujących się  

w przedszkolu o powierzchni od 47 m
2
 lub 48 m

2 
do 87 m

2
. 

 Do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

 Z sal zabaw usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować. 

 Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do przedszkola/ z przedszkola 

niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  
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z niepełnosprawnościami. W roku szkolnym 2020/21 nie ma takich 

dzieci. 

 Sale należy wietrzyć raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. Woźne, 

3 razy w ciągu dnia, myją i dezynfekują toalety znajdujące się w sali oraz 

blaty stolików i krzesełka dla dzieci, a powyższe czynności zapisują w 

arkuszu monitoringu (załącznik nr 1), który umieszczony jest na 

drzwiach sali danej grupy.  

 W miarę możliwości organizacyjnych zapewnia się taką organizację 

pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci 

tj. dzieci z jednej grupy przebywają stale w jednej sali pod opieką tych 

samych opiekunów.  

 Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5m. 

 Personel administracyjny nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci  

z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

wszystkich pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej tj. 

szatni przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi 

lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy 

czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w 

przedszkolu rodzic/ opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na 

terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach 

domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów 

dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego 

minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co 

najmniej 1,5 m. 

 Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 



3 
 

 Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do 

niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko 

osoby zdrowe). 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

dziecka (tel., e-mail). 

 Zakupiono termometry  bezdotykowe (minimum 1 termometr na 

przedszkole). 

 Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała 

dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 

odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki tj. sale 

zabaw, oznaczone miejsce na korytarzu przy stoliku. 

 Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy 

zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. 

 Zaleca się korzystanie z przedszkolnego placu zabaw, który powinien być 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdorazowym 

użytkowaniu przez daną grupę dzieci. Grupy dzieci mogą wychodzić na 

plac zabaw rotacyjnie. 

 Piaskownica znajdująca się na przedszkolnym placu zabaw zostaje 

wyłączona z użycia. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

w Przedszkolu nr 85 w Lublinie 
 

 Przed wejściem do budynku jest możliwość skorzystania z płynu 
dezynfekującego do rąk oraz umieszczono informację o obligatoryjnym 
dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola. 

 Pracownicy powinni dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali 
dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta  
i nos.  

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to 
dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po 
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
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 Na drzwiach sali, w której przebywają dzieci z danej grupy umieszczono 
arkusz monitoringu codziennych prac porządkowych (zał. nr 1 i zał. nr 2), 
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

 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. 

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni  
w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, 
maseczki na usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do 
użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u 
dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

 W Przedszkolu nr 85 wywieszono w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych i w miejscach widocznych: plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, nakładania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek, a przy 
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 Pracownicy poprzez systematyczne wykonywanie  czynności zapewniają 
bieżącą dezynfekcję toalet.  

 Częstotliwość wykonywania codziennych prac porządkowych i 
dezynfekcyjnych została określona i jest dokumentowana w arkuszach 
monitoringu stanowiących załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Procedur. 

 

Gastronomia 

 

 Zapewniono korzystanie przez dzieci pod nadzorem opiekuna z wody pitnej 
butelkowanej z użyciem kubeczków jednorazowych.  

 Przy dostarczaniu żywienia do przedszkola przez catering, zarówno 
pracownicy podmiotu zewnętrznego jak i pracownicy przedszkola, powinni 
zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny. 

  Personel pomocniczy tj. woźne, przywiązują dużą wagę do mycia 
i dezynfekcji stanowisk pracy w rozdzielni posiłków, przeprowadzają 
dezynfekcję powierzchniową pojemników zbiorczych, zachowują higienę 
podczas porcjowania potraw, jak i podczas czynności po posiłkach dzieci. 
Myją opakowania produktów, sprzęt kuchenny, wyparzają naczynia stołowe 
oraz sztućce, które są myte i wyparzane po każdym użyciu w 
zmywarce/wyparzarce. 

 Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego 
przeznaczonych, tj. w salach, w których przebywają dzieci. Po posiłkach 
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czyszczone są blaty stołów i poręcze krzeseł. Wielorazowe naczynia i 
sztućce należy myć w zmywarce/wyparzarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze minimum 60°C  oraz je wyparzać. Wózki kelnerskie, na 
których dowożone są posiłki do sal, także należy myć i dezynfekować po 
każdym użyciu. 

 Personel pomocniczy, który porcjuje i ustawia na wózkach posiłki, dostarcza 
je do poszczególnych sal. Następnie rozkłada posiłki na stoły dla dzieci. 

 Personel zajmujący się rozdzielaniem żywności został zaopatrzony w 
indywidualne środki ochrony osobistej wraz ze specyfikacją 
wykorzystywanych środków zgodnie z etykietą na opakowaniu danego 
detergentu.  Opis procesów mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i 
wyposażenia przedszkola, powierzchni dotykowych, stanowisk pracy, 
szczegółowy opis ciągów komunikacyjnych w przedszkolu, z wyraźnym 
wskazaniem tzw. dróg „czystych" i „brudnych", szczegółowy opis zwrotu 
brudnych naczyń, usuwania odpadków pokonsumpcyjnych zostały opisane w 
dokumentacji systemowej opartej na zasadach HACCP oraz w formie 
procedur i instrukcji GHP/GMP. Wyznaczono częstotliwość wykonywanych 
prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji 
powierzchni dotykowych, takich jak: poręcze, klamki, włączniki, blaty 
robocze, stoliki przy których dzieci spożywają posiłki oraz nadzór na 
wykonywaniem ww. czynności przez wyznaczoną osobę.  

 Zabrania się wnoszenia do rozdzielni posiłków przedmiotów niezwiązanych 
z działalnością w zakresie żywienia dzieci, zwłaszcza telefonów 
komórkowych, biżuterii, torebek i innych rzeczy osobistych pracowników. 
Wyposażono rozdzielnię posiłków w gotowe preparaty do szybkiej 
dezynfekcji powierzchni, bez konieczności spłukiwania tj. w spray'u. Należy 
zwrócić uwagę na spektrum działania preparatu (powinien mieć działania 
wirusobójcze). Środki powinny być wykorzystywane do bieżącej dezynfekcji 
wyposażenia i sprzętu punktu wydawania posiłków, zgodnie z Dobrą 
Praktyką Higieniczną. Naczynia stołowe, na których dzieci spożywają posiłki 
wraz ze sztućcami, wazami oraz sprzętem do porcjowania, powinny być 
umyte wstępnie z użyciem detergentu oraz zdezynfekowane z użyciem 
sprawnej zmywarko-wyparzarki. Czynności te muszą się odbywać w 
wyraźnie wydzielonej strefie brudnej: zmywalni naczyń stołowych. Odpady 
pokonsumpcyjne powinny być gromadzone w zamkniętych pojemnikach na 
odpady i usunięte z bloku żywienia niezwłocznie po zapełnieniu lub po 
zakończeniu procesu mycia i dezynfekcji naczyń. Odpady zabierane są 
zgodnie z umową przez firmę cateringową. 

 Od dostawców cateringu należy wymagać czystych pojemników, w których 

są dostarczane posiłki dla dzieci. Pracownicy przedszkola mają obowiązek 

sprawdzać  czystość samochodu dostawczego z zachowaniem odległości 

1,5m od pracownika cateringu. 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u 

personelu przedszkola 

 

 Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie pracownicy zdrowi, bez 
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną luz sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji 
w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Dopuszcza się angażowanie w zajęcia opiekuńcze pracowników i personel 
powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zalecanych przez GIS. 

 W Przedszkolu nr 85 wyznaczono i przygotowano miejsce, w którym będzie 
można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 
chorobowych tj. miejsce przy stoliku w korytarzu na parterze. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka 

 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka 
przebywającego  w przedszkolu, umieszcza się je w wyznaczonym miejscu 
pod opieką pracownika. Sprawdza się mu temperaturę (załącznik nr 3). 
Opiekun kontaktuje się z rodzicami, którzy udają się z dzieckiem do lekarza 
pierwszego kontaktu. 

 Jeżeli występują duszności u dziecka wzywamy karetkę pogotowia oraz 
kontaktujemy się z rodzicami.  

 Jeżeli  wynik testu na koronawirusa u dziecka będzie pozytywny rodzic 
natychmiast  musi poinformować  dyrektora placówki/ opiekuna grupy.   
Dyrektor/ pracownik  placówki  kontaktuje się telefonicznie z powiatową 
stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (Tel.(81)4787147, 
(81)4787113, (81)4787114  ) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur 
Oddziału Przeciwepidemicznego Tel 607 244 860  i  stosować się ściśle do 
wydanych instrukcji i poleceń. 

 Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący miejsce, w którym będzie możliwa izolacja dziecka w 
przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z 
wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble) oraz inne pomieszczenia,  
w których przebywało dziecko będą gruntownie sprzątane, zdezynfekowane 
przez pracownika placówki wyposażonego w odpowiednią odzież ochronną. 

 Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie (Tel.  
(81)4787147, (81)4787113, (81)4787114) w godz. 7:30 - 15:05 po godz. 
15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosować się 
ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 
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 W danym miejscu np. drzwi wejściowe itp.  umieszczono potrzebne numery 
telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.  

 W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, należy sporządzić  
i monitorować listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub 
częściach przedszkola. Osoby te mają obowiązek stosowania się do 
wydanych instrukcji i poleceń GIS dla osób mających styczność z 
zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji 
Sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady. 

 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  
i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz 
gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 
zachorowania na COVID-19 

 

1. Pracownicy/obsługa przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. 
Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112  
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  
i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy  
w Przedszkolu nr 85, niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać 
przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscową, 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować 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.). 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc 
pod uwagę zaistniały przypadek. 

6. Przygotowano i umieszczono w rożnych miejscach w budynku przedszkola 
(łatwy dostęp) numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
służb medycznych. 

7. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji, rekomenduje się 
ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 
przedszkola, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 

http://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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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. 

8. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub 
uzyskania porad. 

 
 

Przeszkolenie pracowników przedszkola 
 

Przeprowadzono szkolenie personelu z zakresu nowych, zweryfikowanych 

procedur/instrukcji GHP/GMP oraz systemu HACCP. Udział w szkoleniu każdy 

pracownik poświadczył własnym podpisem. Poinformowano personel  

o postępowaniu w przypadku podejrzenia u siebie zachorowania na COVID-19 

bądź zakażenia patogenem SARS CoV-2. Personel ma zapewniony stały dostęp 

do środków myjących i dezynfekcyjnych do rąk. Procedury dezynfekcji znajdują 

się przy każdym stanowisku dezynfekowania rąk. Stanowisko do dezynfekcji 

rąk oraz procedura znajdują się przy wejściu zewnętrznym dla personelu, przy 

wejściu do rozdzielni posiłków oraz przy każdym punkcie wodnym 

przeznaczonym do mycia rąk. Zapewniono wystarczającą ilość odzieży 

ochronnej zabezpieczającej w pełni odzież wierzchnią: osłony włosów-czepki, 

maseczki, rękawiczki , przyłbice i fartuchy. Prace należy wykonywać w czystej, 

kompletnej odzieży ochronnej. 
 

 

Do zapoznania i stosowania przez pracowników Przedszkola nr 85 w Lublinie 

oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola. 
 

 

Podpisy pracowników:        

 

 

          …………………….……… 
           (podpis dyrektora przedszkola) 

http://gov.pl/web/koronawirus/
http://gis.gov.pl/

