
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
w Przedszkolu Niepublicznym Diecezji Łowickiej im. bł. B.Lament w Łowiczu

na czas okresu stanu epidemii w kraju

Wytyczne Dyrektora
na dzień 1 września 2022    

W związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego
z dniem 1 września,

podaję – po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną -
wytyczne Dyrektora Przedszkola:

DECYZJE:

• Do placówki nie mogą przychodzić dzieci, nauczyciele i inni pracownicy, którzy są 
chorzy bądź mają najmniejsze objawy chorobowe. 

• Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
• Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 
• Ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami: szatnia

jest miejscem przyjęcia i oddania dziecka pracownikowi przedszkola; w szatni ubiera 
się i rozbiera dziecko z rodzicem w ograniczeniu do bezpiecznej strefy /bez tłumu i 
tłoku, w bezpiecznej kolejności/; dalej z szatni do grupy dziecko jest odprowadzane 
przez pracownika.

• Ogranicza się do minimum przebywanie w placówce osób z zewnątrz, osób 
postronnych. 

• Przy wejściu do przedszkola – korzystanie z  płynu do dezynfekcji rąk.
• Bezwzględne korzystanie z płynu do dezynfekcji w łazienkach, na korytarzu i w salach.
• Zabawki, pomoce, przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, muszą być 

systematycznie dezynfekowane. 
• Nauczyciele mają obowiązek wyjaśniania dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 
• Wietrzymy salę, w której organizujemy zajęcia, w miarę roztropności i w zależności od 

warunków pogodowych i warunków w sali.      
• W miarę potrzeb, organizacji własnej aktywności ruchowej, prowadzimy gimnastykę 

(ewentualnie przy otwartych oknach). 
• Zwracamy uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 
Organizujemy od czasu do czasu pokaz właściwego mycia rąk. Przypominamy 
nieustannie i dajemy przykład. 

• Regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślamy, że
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem. 

• Zwracamy uwagę i omawiamy z dziećmi odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas 
kichania czy kasłania.

• Podczas przygotowania, dostarczania i spożywania posiłków, obok warunków 
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 
zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności (dezynfekcja 
przed i po posiłku rączek i miejsc posiłku u dzieci i miejsc tych prac przez 
pracowników). 

• Drogi komunikacji i 'Strefy Bezpieczne' obowiązują według sanitarnych norm i 



oznaczeń.
• Z dystrybutora wody, dzieci korzystają tylko pod nadzorem nauczyciela. 
• Prace porządkowe: szczególne uwzględnienie utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów stołów i 
regałów w salach.

• W zależności od ilości osób/dzieci w placówce, unikamy większych skupisk w jednym 
miejscu.

• Tereny zielone wyjęte spod używalności będą odgrodzone taśmą.
• Na świeżym powietrzu dzieci z poszczególnych grup przebywają wymiennie.
• Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony.
• Zabierane z domu do przedszkola i odwrotnie,  przedmioty czy zabawki muszą być 

każdego dnia zabrane i zdezynfekowane. 
• Powracamy do szczotkowania zębów w przedszkolu.
• Do postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia obowiązują specjalne procedury, 

które zna każdy pracownik i w razie potrzeby - zastosuje.  
• Obowiązuje szybki sposób komunkiacji z rodzicami dziecka z podejrzeniem 

zachorowania.
• Do ewentualnego odizolowania osoby, jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie 

(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. 

• Podane są numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

•  'Osoby trzecie' – postronne wchodzą do budynku z upoważnienia. 

* KAŻDĄ SYTUACJĘ OPIEKUŃCZĄ WYWOŁUJĄCĄ NIEPOKÓJ I OBAWY CO DO 
BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I DOROSŁYCH, NATYCHMIASTOWO ZGŁASZA SIĘ 
DYREKTOROWI.

* Do Rodziców skierowane jest osobne pismo – do akceptacji procedur w 
placówce, powołujące się na Wytyczne Ministerstw, GIS i PSSE.

Procedury  zostały opracowane w oparciu  o wytyczne  przeciwepidemiczne Głównego Inspektora
Sanitarnego  z  dnia  10  czerwca  2022r..  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 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195, ze zm.).
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