
Załącznik nr 1  
 

 

PROCEDURA POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU  

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU   

„ŚWIAT DZIECKA” W SIEWIERZU  
 
 
 
- od 24 maja 2020r. do odwołania placówka pełni funkcje 

opiekuńcze, dla dzieci Rodziców, którzy powracają do pracy; 

 

- Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na własną 

odpowiedzialność, wiedząc o zagrożeniach jakie niesie ze sobą korona 

wirus; 

 
- dzieci przebywają w jednej, stałej sali (każde dziecko w swojej 
poszczególnej grupie, do której uczęszczało dotychczas); 

 
- wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę i w razie potrzeby podczas 
zajęć; 

 
- do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, opiekunowie, którzy 
opiekę sprawowali dotychczas; 

 
- liczba dzieci w grupie jest uzależniona od powierzchni metrażowej sali, na 

4 m2 przypada jedno dziecko i każdego opiekuna: 
 
* sala grupy „Bąbelki ” powierzchnia wynosi: 36 m2, przypada 8 

dzieci, 1 opiekun 
 
* sala grupy „Minionki” powierzchnia wynosi: 36 m2, przypada 8 dzieci, 1 
opiekun  
- * sala grupy „Smerfy ” powierzchnia wynosi: 36 m2, przypada 8 

dzieci, 1 opiekun; 

-  w sali, w której przebywają grupy usunięte zostały przedmioty i 

sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować; 

 

- zabawki przedszkolne/ żłobkowe po każdorazowym użyciu będą 

odkładane w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu i dezynfekowane 

przez opiekunki grup bez obecności dzieci ; 

 
- dzieci nie mogą przynosić do przedszkola/ żłobka swoich zabawek oraz 
niepotrzebnych przedmiotów;  



 

- nauczyciele, opiekunowie będą starali się zachować między sobą 1,5 m 
odległości ; 

 

- termometr bezdotykowy jest ogólnodostępny na placówce 

przedszkola/żłobka, będzie dezynfekowany po każdym jego użyciu w danej 

grupie 

 
- rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych 

dzieci i ich rodziców, przy czym muszą przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności ( min. osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk); 
 
-rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie  
odrębnymi procedurami;  
- do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez 
objawów chorobowych; 

 
- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji 

 
w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do 
placówki; 

 
- przypominanie dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk po 

zabawie, przed posiłkiem, po powrocie z placu zabaw czy po 

skorzystaniu z toalety; 

 

-przypominanie dzieciom podstawowych zasad higieny ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu lub kasłaniu; 

 

- przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona na usta/nos, 

rękawiczki, dezynfekcja rąk, tylko zdrowe osoby) 

 
każdego dnia, przed wejściem do przedszkola/ żłobka dzieci będą miały 

mierzoną temperaturę (termometr będzie poddawany dezynfekcji po 

każdorazowym użyciu) przez osobę do tego upoważnioną oraz 

kontrolowany będzie ogólny stan ich zdrowia. Warunkiem wejścia dziecka 

do przedszkola/żłobka jest pozytywny wynik przeprowadzonej kontroli 

(brak gorączki, ogólny dobry stan zdrowia); 

 
 



 
- w przypadku wystąpienia u dziecka jakichkolwiek symptomów choroby 

podczas pobytu dziecka w przedszkolu/ żłobku ( np. gorączka, katar, kaszel), 

dziecko zostanie odizolowane od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu – 

pomieszczenie socjalne, razem z opiekunką grupy, gdzie zostanie mu zmierzona 

temperatura i zapewnione będą środki higieny oraz ochrony; rodzice zostaną 

natychmiast poinformowani i niezwłocznie odbiorą dziecko. Po odebraniu 

dziecka z przedszkola, pomieszczenie, w którym przebywał zostanie 

zdezynfekowane przez opiekunkę odpowiednimi do tego preparatami; 

 
w celu szybkiego kontaktu z rodzicami dzieci oraz ważnymi instytucjami, 
takimi jak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dąbrowie Górniczej, 
Urząd Gminy Siewierz, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, Numer alarmowy, 
NFZ, numery tych osób i instytucji będą umieszczone bezpośrednio przy 
telefonie; 

- wyznaczone zostały godziny korzystania z placu zabaw przez poszczególne 

grupy;  
- nie będą się odbywały wyjścia poza teren przedszkola/ żłobka nie licząc 
placu zabaw; 

 

- każdego dnia zabawki, plac zabaw, stoły, włączniki, klamki, poręcze, itd. 

będą dezynfekowane zalecanymi preparatami przez opiekunki grup bez 

obecności dzieci, z czynności tych prowadzić będą monitoring; 

 
- między leżaczkami dzieci śpiących zostanie zachowany odpowiedni dystans, 

leżaki będą dezynfekowane przez opiekunki grup po skończonym czasie 

leżakowania oraz bez obecności dzieci; 

 

- dzieci nie mogą samodzielnie korzystać z dystrybutorów wody, 

obsługuje je wyłącznie nauczyciel, bądź opiekun danej grupy zachowując 

wszelkie środki higieny; 
 
- na terenie placówki podczas pandemii rezygnuje się z mycia zębów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZACJA PRZEBYWANIA DZIECI NA PLACU ZABAW W 

CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

 
- na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa przedszkolna, 
żłobkowa według sporządzonego harmonogramu: 
 
*grupa Minionki (9.00-10.00) 
 
*grupa   Bąbelki (10.00-11.00) 
 
* grupa  Smerfy ( 11.30-14.00) 
 
 

- sprzęt znajdujący się na placu zabaw, każdorazowo po każdej grupie 

przedszkolnej, żłobkowej jest dezynfekowany przez osobę do tego 

upoważnioną (pomoc nauczyciela, opiekun każdej grupy przedszkolnej); 
 
- sprzęt nie może być dezynfekowany w obecności dzieci; 

 

- sprzęt, który nie ma możliwości dezynfekcji jest zabezpieczony taśmą 

informującą o niekorzystaniu z danego obiektu. 


