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PROCEDURA 

organizacji opieki w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 

„Tarchominek” w Warszawie      w czasie zagrożenia epidemicznego 

obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2022 r. do odwołania 
 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom korzystającym z opieki w Przedszkolu z oddziałami Integracyjnymi nr 65 

„Tarchominek” w Warszawie w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 
II. Zakres procedury 

Procedurę należy stosować w przedszkolu prowadzonym przez m.st. Warszawę. 
 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek” w Warszawie. 
 

IV. Postanowienia szczegółowe 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. 

2. Rodzice w miarę możliwości przyprowadzają i odbierają dzieci w godzinach pracy  

oddziału do którego uczęszcza dziecko. Godziny pracy poszczególnych oddziałów 

umieszczone są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola. 

3. Dzieci     powinny     być     odprowadzane     i     odbierane z przedszkola przez zdrową 

osobę dorosłą z zachowaniem zasady 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

4. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu 

rodzic/opiekun może przebywać na terenie placówki, za zgodą dyrektora oraz z 

zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (osoba zdrowa). 

5. Po przyjściu do przedszkola i przebraniu się dzieci powinny umyć ręce wodą z mydłem. 

Zaleca się również zachowanie ogólnych zasad higieny w tym m.in. mycie rąk, ochrona 

ust podczas kichania i kaszlu. 

6. Rodzic/opiekun prawny, o ile nie zrobił tego wcześniej przekazuje pracownikowi 

przedszkola podpisaną zgodę na pomiar temperatury.  

7. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do aktualizowania numerów telefonów do szybkiej 

komunikacji (szybki i skuteczny kontakt w każdej porze dnia). 

8. Z uwagi na ograniczenie czasu przebywania osób trzecich w placówce zaleca się, aby 

osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej 

minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę 

opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem 

po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej 

zwłoki. Dziecko odebrane przez rodzica/opiekuna nie powinno ponownie wchodzić do 

sali przedszkolnej. 
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9. Rodzic/opiekun   prawny    lub    inna    osoba    upoważniona    odbierająca    dziecko 

z przedszkola musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem na każdorazowe żądanie 

pracownika przedszkola. 

10. Rodzice/opiekunowie dzieci, które przynoszą do przedszkola zabawkę, powinni zadbać 

o regularne jej mycie, czyszczenie, dezynfekcję. 

11. Zapasowe ubrania powinny   być   wcześniej   uprane,   uprasowane   i   umieszczone 

w plastikowym woreczku oraz podpisane. 

12. Sale, w których przebywają dzieci, są regularnie wietrzone, a sprzęty dezynfekowane. 

13. Personel   kuchenny   nie   powinien   kontaktować   się   z   dziećmi,   nauczycielami 

i personelem opiekującym się dziećmi. 

14. Pracownicy administracji, w miarę możliwości, ograniczają kontakt z dziećmi  

i nauczycielami. 

15. Dzieci regularnie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu. 

16. Sprzęty na placu zabaw są regularnie czyszczone przez pracowników placówki. 

17. W celu zadbania o prawidłowego nawodnienia dzieciom Przedszkola zapewnia stały 

dostęp do wody pitnej (dystrybutory w każdej sali).  

18. Dzieci u których pracownik Przedszkola zauważy objawy mogące wskazywać na 

infekcję choroby zakaźnej zostaną odizolowane w wyznaczonym miejscu, a 

rodzice/prawni opiekunowie powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania 

dziecka. 

V. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 
1. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola, szczególnie po przyjściu do 

przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z 

toalety myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund, a także przestrzegają zasady 

ochrony ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikają dotykania oczu, nosa i ust. 

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

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabawek. 

3. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk z zasadami 

prawidłowej dezynfekcji (dozowniki tylko! w toaletach dla pracowników i/lub 

rodziców/opiekunów). 

5. Korzystanie z posiłków odbywa się w sposób zapewniający bezpieczeństwo ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na minimalizowanie ryzyka zakażenia. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu,    

w temperaturze minimum 60°C lub są wyparzane. 

7. Dla pracowników przedszkola zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, maseczki. 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka lub personelu. 
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1. Do pracy w przedszkolu powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów choroby 

sugerujących chorobę zakaźną lub infekcję dróg oddechowych. 

2. Do przedszkola powinny przychodzić jedynie dzieci bez objawów choroby infekcyjnej 

lub sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to również ich opiekunów. 

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

choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywania czynności, w razie 

potrzeby wzywa pomoc medyczną. 

4.  W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel/dyrektor 

niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów  w celu ustalenia dalszego toku 

postepowania. 

5. Osoba z objawami chorobowymi (objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych lub sugerujących chorobę zakaźną) zostaje odizolowana w miejscu do 

tego wyznaczonym.  

6. Dziecku, które zgłasza złe samopoczucie mierzona jest temperatura ciała 

(termometrem bezdotykowym).  

7. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia pomieszczenie lub miejsce, w którym 

przebywało dziecko jest dezynfekowane, a po zakończeniu pracy przedszkola 

uruchamiane są lampy wirusobójcze. 

 

 


