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ZASADY UŻYTKOWANIA OBIEKTU. 
 

 Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie 
może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna  
(do przestrzeni tej nie wlicza się przestrzeni kuchni, ciągów komunikacyjnych, 
pomieszczeń porządkowych, pomieszczeń magazynowych, łazienek).  

 Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć rzeczy, których nie można 
skutecznie uprać lub zdezynfekować, a wykorzystywane do zajęć przybory 
sportowe należy czyścić i dezynfekować, po zakończeniu 
zajęć.  

 Sale należy wietrzyć minimum raz na godzinę.  

 Należy zapewnić organizację pracy uniemożliwiającą stykanie 
się ze sobą poszczególnych grup dzieci.  

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej 
przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15m2. 

 Sprzęt na placu zabaw lub boisku, z którego korzystają dzieci powinien być 
regularnie czyszczony lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości 
należy zabezpieczyć go przed użytkowaniem.  

 Przy wejściu do budynku należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk przez 
wchodzących. 

 Wchodzący do obiektu powinni mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz 
zakryć usta i nos. 

 Rodzice powinni wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka  
w placówce.  

 Należy poinformować rodziców, najlepiej pisemnie, że dzieci u których 
wystąpią objawy chorobowe będą umieszczane w izolacji. 
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WYTYCZNE DLA RODZICÓW 

 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci 
do/z szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu 
do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich 
rodziców wynoszący minimum 2 m.  

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez 
jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę, w tym katar, 
kaszel, stan podgorączkowy.  

 Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.  

 Nie wolno przyprowadzać dziecka, u którego w domu mieszka osoba, która 
przebywa na kwarantannie lub izolacji.  

 Komunikacja między rodzicami a opiekunami powinna być ograniczona do 
minimum.  

 Przed wejściem do budynku rodzice powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji 
rąk o działaniu wirusobójczym, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta 
i nos.  

 Obowiązuje zakaz przynoszenia do placówki niepotrzebnych przedmiotów 
lub zabawek z zewnątrz.  
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POMIESZCZENIE DO IZOLACJI W SZKOLE. 
 

 W przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka należy 
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  
z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 
powiadomić rodziców w celu odebrania dziecka ze szkoły.  

 Pomieszczenie do izolacji lub wydzielony obszar, w którym można odizolować 
osobę powinno być wyposażone w środki ochrony indywidualnej  
i wirusobójczy płyn dezynfekujący. 
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ORGANIZACJA ŻYWIENIA W SZKOLE. 

 W placówce należy wyłączyć źródełka lub fontanny wody pitnej. Jeśli  
w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, należy zapewnić korzystanie 
z dystrybutorów wody przez pracowników, tak aby dzieci nie miały 
bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Dzieciom wodę podaje 
opiekun.  

 Należy bezwzględnie przestrzegać warunków higieniczno-sanitarnych 
określonych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 
zbiorowego.  

 Należy stosować przyjęte procedury systemu HACCP oraz zasad GHP/GMP  

 Dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące 
zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników przygotowujących posiłki, 
w miarę możliwości zapewnić organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem 
wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami  
(minimum 1,5 m), stosować środki ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, 
rękawiczki; płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.  

 Regularnie i w miarę często, dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie  
z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie 
środkiem na bazie alkoholu (60%-80%).  

 Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka 
telefonu, klamki, włączniki świateł, minimum po każdych czterech godzinach 
pracy.  

 Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny, mycia 
 i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 
naczyń stołowych oraz sztućców.  

 Należy zorganizować bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscach do tego 
przeznaczonych, w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie 
blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie i po każdym posiłku 
(śniadanie, obiad, podwieczorek).  

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w maszynie myjąco-wyparzającej 
typu gastronomicznego osiągającej temp. wyparzania 85 st. C.  

 W przypadku podawania dzieciom posiłków dostarczanych przez zakład 
cateringowy należy zamawiać posiłki wyporcjowane jednostkowo do 
pojemników jednorazowych szczelnie zamykanych dostarczanych wraz ze 
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sztućcami jednorazowymi, również szczelnie zamkniętymi, umieszczonymi w 
zbiorczych opakowaniach jednorazowych. Dostawcy posiłków mają 
obowiązek stosować środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice 
jednorazowe, płyny dezynfekcyjne).  

 Należy tak zorganizować przyjmowanie posiłków dostarczanych przez 
pracownika firmy cateringowej aby on nie miał bezpośredniego kontaktu  
z pracownikiem placówki i nie wchodził na teren placówki. Należy stosować 
system dostaw w formie krótkotrwałego pozostawienia opakowań z 
posiłkami w wyznaczonym miejscu w celu szybkiego odbioru dostawy przez 
pracownika placówki po odejściu dostawcy na bezpieczną odległość.  

 Należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli 
istnieje taka możliwość.  

 Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni jak 
najszybciej skontaktować się z lekarzem POZ lub z oddziałem zakaźnym, a w 
razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

 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.  

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 
odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w 
przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na 
transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe 
odizolowanie go od innych osób. Pomieszczenie to powinno zostać 
zdezynfekowane po opuszczeniu go przez ww. pracownika. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA 
ZAKAŻENIA. 

 Pracownicy obsługi szkoły powinny zostać poinstruowani,  
że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić 
do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  
z lekarzem POZ, do którego w razie podejrzenia zachorowania na COVID-19 
należy zorganizowanie transportu sanitarnego do szpitala zakaźnego, 
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,  
a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112.  

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie 
kolejnych grup dzieci, powiadomić miejscowo właściwą stację sanitarno-
epidemiologiczną, obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.  

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

 Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu potrzebnych 
numerów telefonów w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych.  

 Należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach 
przedszkola, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

 Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia.  
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ZASADY OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 
EPIDEMIOLOGICZNEGO PRACOWNIKÓW. 

 

 Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny min. 1, 5 m.  

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

 Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy powinni być 
zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 
rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem – do użycia w 
razie konieczności (np. przy przeprowadzeniu zabiegów higienicznych u 
dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).  

 Przy stanowiskach higieny rąk dla pracowników powinny znajdować się 
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach ze środkami 
dezynfekcyjnymi instrukcje.  

 Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez 
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

 W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników 
i personel powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.  
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DODATKOWE WYMAGANIA  SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W 
PLACÓWCE 

 

 Należy ograniczyć przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego 
minimum.  

 Należy zakupić termometr, najlepiej bezdotykowy (minimum jeden 
termometr na grupę).  

 Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie 
szkoły, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup 
(nie należy organizować wyjść poza teren własny).  

 Położyć szczególny nacisk na zasady higieny zarówno wśród personelu, jak i 
dzieci, należy zapewnić warunki, które umożliwią dzieciom oraz pracownikom 
prawidłową higienę rąk poprzez dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz 
zapewnienie ręczników jednorazowego użytku.  

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować by robiły to 
dzieci, zwłaszcza po przyjściu do placówki, po skorzystaniu z toalety, przed 
jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza.  

 Wprowadza się codzienny monitoring prac porządkowych ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych. Zwiększenie częstotliwości dezynfekcji 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz stanowisk przygotowywania  
i wydawania posiłków.  

 Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta przy wyborze środka do 
dezynfekcji i przy wykonywaniu jego roztworu – stężenie i dobór preparatu 
do dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotu stosowany bez narażenia dzieci na 
wdychanie ich oparów.  

 Należy zaktualizować dane kontaktowe do rodziców dzieci przebywających w 
placówce.  

 
 


