
 

Zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  

obowiązujące  

w Przedszkolu Publicznym w Stobnie Siódmym 

 
Opracowano na podstawie Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Organizacja opieki w przedszkolu 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. 

1. Dzieci po przyjściu ( przebraniu się) do przedszkola w pierwszej kolejności  

muszą umyć ręce wodą z mydłem. 

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do STREFY DLA RODZICA 

(wiatrołap – wejście A) placówki zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem / 

dziećmi. 

4. Dzieci nie przynoszą zabawek do przedszkola.  

5.  Sale przedszkolne są regularnie wietrzone, przynajmniej w czasie gdy dzieci 

nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć. 

6. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty  

z dziećmi oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. Dzieci przedszkolne 

mają kontakt z nauczycielami i pomocami przedszkolnymi. 

7.  W sekretariacie znajduje się zaktualizowany wykaz numerów telefonów  

w celu szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

8.  Przedszkole posiada termometr bezdotykowy do bezdotykowego pomiaru 

temperatury. 

9. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

10.  Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać 

na infekcję choroby zakaźnej dziecko zostaje  odizolowane  w odrębnym 

pomieszczeniu (sala nr 20)  oraz niezwłocznie zawiadamia się  



rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. Do czasu 

przybycia rodzica dziecko przebywa pod opieką nauczyciela. 

11.  W miarę możliwości nauczyciele i pomoce przedszkolne dbają o stosowanie 

przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po 

przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce),ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się 

zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj 

łyka koledze, nie liż zabawki). 

12.  Nauczyciele dbają o aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie 

przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu. 

13. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu. 

14. Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

 

1.  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

2.  W przedszkolu prowadzi się  monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych - 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników. 

3.  Przedszkole dysponuje  indywidualnymi środkami ochrony osobistej do 

ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania 

zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji). 

4.  Dzieci spożywają posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) w salach 

przedszkolnych. Kubki do herbaty oraz sztućce są myte i wyparzane na terenie 

przedszkola. Obiady dostarczane są przez firmę cateringową w opakowaniach 

jednorazowych. Przed przystąpieniem do posiłku nauczyciele dbają o higienę rąk 

dzieci, pomoce przedszkolne zapewniają bezpieczne warunki do spożycia posiłku 

(myją i dezynfekują powierzchnię stolików i krzeseł, wietrzą salę). 

 

 

 



 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka: 

 

1. Do pracy w podmiocie powinny przychodzą jedynie osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 

2.  Do przedszkola przychodzą dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub 

sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów. 

3.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

choroby  zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli 

jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną. 

4.  W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy 

niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego 

toku postępowania. 

5. W przedszkolu wyznacza się salę nr 20 (wyposażoną w środki ochrony 

indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący), w której będzie można 

czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 

6. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego 

sprzątania zgodnie z procedurami podmiotu, a także umycie/zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

 


