
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI  

W PRZEDSZKOLU PULICZNYM NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH  
W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 
opracowana zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 
maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

1. W grupie może przebywać do 12 dzieci.  
2. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można 

zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.  
3. Dzieci przebywają wraz z opiekunami w jednej stałej sali, bez kontaktu z 

innymi grupami.  
4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali 

nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. 
5. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 15.30.  
6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe 

zabawki, dywany, wózki, lalki, puzzle, książki itp.). Należy pozostawić 
zabawki i pomoce dydaktyczne w ograniczonej ilości możliwej do bieżącej 
dezynfekcji. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 
Pomoce plastyczne należy podpisać i indywidualnie przydzielić każdemu 

dziecku.  
7. Każde dziecko podczas pobytu w sali musi mieć przyporządkowane stałe 

miejsce przy stoliku, przy zachowaniu odpowiedniej odległości.  
8. Należy zwrócić uwagę, by dziecko nie wnosiło do sali żadnych 

przedmiotów lub zabawek z domu.  
9. Należy mierzyć dzieciom temperaturę w czasie pobytu w przedszkolu, a 

po użyciu termometru bezdotykowego należy zdezynfekować go przed 
użyciem w innej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, 

niż termometr bezdotykowy, zachodzi konieczność jego dezynfekcji po 
każdym użyciu.  

10. Dzieci uczęszczające do przedszkola obligatoryjnie korzystają z 
posiłków przypadających na czas ich pobytu w placówce.   

10. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacery 

w okolicy przedszkola czy do ogrodu przedszkolnego ).  
11. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły 

to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po 
skorzystaniu z toalety.  

13. Nauczyciele i pracownicy w szczególnych sytuacjach
 kontaktu Rodzicami i opiekunami mają zachować dystans społeczny  

       wynoszący min. 2 m.  
14. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust  
i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

15. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 
dziecka. 

16. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek 
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków, klawiatury, włączników prowadzi dyrektor 

przedszkola lub osoba upoważniona (karty monitoringu). 
17. Pracownicy  pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu 
 



PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 
 
 

1. Do przedszkola może być przyprowadzane wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, 
gorączka, duszności i inne niepokojące objawy chorobowe).  

2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane do/z przedszkola przez 

wyłącznie jednego, zdrowego, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną (katar, kaszel, gorączka, duszności i inne niepokojące 
objawy chorobowe) rodzica/opiekuna.  

3. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu 
przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych.  

4. Rodzic/opiekun oraz dziecko powyżej 4 r. ż. zobowiązani są do 
indywidualnej osłony nosa i ust podczas drogi do/z placówki. 

5. Przy wejściu do przedszkola dziecku mierzona jest temperatura. która 
nie może być wyższa niż 37,0ºC. 

6. Rodzic / opiekun przekazuje dziecko dyżurującej osobie w drzwiach 
przedszkola. 

7. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w czynnościach 

samoobsługowych w szatani i w dojściu do sali. 
8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora lub wyznaczonego 

pracownika, do przedszkola może wejść tylko jeden rodzic/opiekun z 
dzieckiem/dziećmi (rodzeństwo) uczęszczającymi do danej placówki. 

9. Rodzic/opiekun po wejściu do placówki dezynfekuje ręce wg instrukcji, 

przeznaczonym do tego środkiem i jest zobowiązany do zachowania 
dystansu społecznego wynoszącego 2 m. 

10. Rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem do przedszkola 

wyłącznie do przestrzeni wspólnej, wyznaczonej przez dyrektora w 
okolicach czytnika elektronicznej ewidencji. 

11. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic/opiekun oczekuje przed 
drzwiami, sygnalizując przybycie dzwonkiem, a wyznaczony pracownik 
pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatani i 

doprowadza dziecko do rodzica/opiekuna. 
12. Przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola rodzice/ 

opiekunowie zobowiązani są do  zachowania bezpiecznej odległości od 
innych osób. 

13. Kartę elektroniczną odbija pracownik odbierający lub wydający 

dziecko.  
14. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych 

przedmiotów i zabawek.  
15. Rodzice dziecka są zobowiązani do każdorazowego i 

natychmiastowego odbierania telefonu od pracowników przedszkola, 

regularnego odbierania wiadomości przesyłanych pocztą  elektroniczną 
oraz niezwłocznego, pilnego odebrania dziecka z przedszkola, w 

przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych. 
16. Dzieci mogą przebywać w przedszkolu tylko i wyłącznie w 

ustalonych godzinach pracy grupy przedszkolnej  

17. Dzieci zostają przyprowadzane/odbierane z przedszkola wyłącznie 
w wyznaczonych godzinach 

 
 

 
 

 



 
SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM  

 
 

1. W przypadku zauważenia objawów: 

- gorączka powyżej 37,5o C 
- kaszel 

- duszności 

      Należy zawiadomić dyrektora placówki oraz rodziców dziecka –    

      jak najszybciej. 
2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając 

go w przygotowanej izolatce /w małej sali zajęć /. Dziecko pozostawać 

będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. 
Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego 

/fartuch/kombinezon, maska, przyłbica, rękawiczki/. Zalecana 

odległość od dziecka – 2m. we wspomnianym pomieszczeniu, w tym 
czasie nie może przebywać żadna inna osoba. 

3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia POWIATOWĄ STACJĘ 

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W BIELSKU-BIAŁEJ  
tel. (33) 816 00 12   lub   504 022 816, 514 122 992, 663 854 667 

 

Numery alarmowe 999     / 112 

oraz 
Organ prowadzący: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach  

        tel. (32) 214 71 10 ,  (32) 214 71 32, (32) 214 71 64 

                                                                                                                                                                                                                                        
4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice 

podejmuję decyzję o dalszym leczeniu. 

5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, 
organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje 

rodziców i pracowników placówki. 

6. W przypadku ewentualnych objawów u personelu placówki, należy 
stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury. 

7.  Ustala się listę osób przebywających w tym samym 

czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie. 
8. Podstawowe czynności po zakończeniu w/w zadań: 

-umycie i zdezynfekowanie użytych narzędzi;  
           -zdjęcie środków ochrony indywidualnej  

– jednorazowe środki ochrony indywidualnej wyrzucić, a wielorazowe poddać 
czyszczeniu/ dezynfekcji;  
dokonanie dezynfekcji dłoni. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 
ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

opracowana zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 
r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
 
 
I Podstawowe definicje:  

1. symptomy – gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem; 

2. wyznaczony pracownik – pracownik, któremu powierzono działanie 
izolacyjne; 

3. wydzielony obszar – pomieszczenie/a wyznaczone do izolacji 

osoby/osób podejrzanych o zakażenie wirusem COVID-19, 
doposażone jest w środki ochrony oraz środek dezynfekujący.  

II Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu 
przedszkola.  

1 W  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów  pracownik  nie  
powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i 
skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Bielsku-Białej, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  
i poinformować, że może być zakażony  koronawirusem oraz 

powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki.  
1 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.  
2 W przypadku złego samopoczucia pracownik jest zobowiązany 

powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola.  
3 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy i przeprowadzić do wydzielonego 

obszaru izolacji oraz przeprowadzić krótki wywiad pod kątem typowych 
symptomów zakażenia COVID-19 (z uwzględnieniem pomiaru 
temperatury ciała).  

4 Pracownik podejrzany o zakażenie wirusem musi mieć założoną 
maseczkę i rękawiczki, 

5 Należy  wstrzymać  przyjmowanie  kolejnych  grup  dzieci,  powiadomić  
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej i 
stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz powiadomić 
organ prowadzący przedszkole i pogotowie ratunkowe (w przypadku 
pogorszenia się stanu zdrowia).  

18. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.).  
19. Należy stosować się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ustalaniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 
 
 

1 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie  
w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o 
zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego  
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, 
które miały kontakt z zakażonym.  

10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej w celu konsultacji 
lub uzyskania porady.  

11. Podstawowe czynności po zakończeniu w/w zadań: 

a. umycie i zdezynfekowanie użytych narzędzi;  
b. zdjęcie środków ochrony indywidualnej – jednorazowe środki ochrony 

indywidualnej wyrzucić, a wielorazowe poddać czyszczeniu/ 
dezynfekcji;  

c. dokonanie dezynfekcji dłoni. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



INFORMACJA O CZYNNIKACH RYZYKA COVID - 19 

 

Co to jest koronawirus 2019-nCoV? 

Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny koronawirusów 

(coronaviridae). Wszystkie poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia 

u ludzi są wirusami, które wywołują objawy ze strony układu oddechowego, 

bardzo rzadko ze strony innych układów i narządów. Możliwe, że oprócz 
zakażenia układu oddechowego u dzieci do 12. miesiąca życia mogą 

wywoływać biegunkę. Do 2019 roku poznano 6 wirusów powodujących 

zakażenia u ludzi. Cztery z nich (229E, OC43, NL63, HKU1) są 
przyczyną przeziębienia o łagodnym przebiegu. Dwa pozostałe (wirusy SARS 

i MERS) mogą prowadzić do zagrażającej życiu ostrej niewydolności 

oddechowej. Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem odpowiedzialnym za 

obecną epidemię zakażeń układu oddechowego. 

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest 

wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz 

promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami 

czystości. 

Jakie są objawy COVID-19? 

Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV mieli 

objawy zakażenia układu oddechowego, takie jak: 

 gorączka, 

 kaszel (raczej suchy), 

 duszność. 

Ponadto często występował także ból mięśni, rzadziej splątanie, ból głowy, ból 
gardła, produktywny (czyli „mokry”) kaszel, krwioplucie. Biegunka 

występowała tylko u 2–3% chorych. Objawy zwykle pojawiały się między 2. 

a 14. dniem po zakażeniu. 

Początkowo objawy są łagodne, ich nasilenie narasta w czasie. 

Przebieg zakażeń COVID-19 jest zróżnicowany: od bezobjawowego, przez 
łagodną chorobę układu oddechowego (podobną do przeziębienia), po 

ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i/lub 

niewydolnością wielonarządową. 

Wirus przenosi się: 

1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki 
powstające 
w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna 

zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, 

traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i 
nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod 

ciśnieniem), 

https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/objawy/50644,biegunka
https://www.mp.pl/pacjent/grypa/przeziebienie/61668,przeziebienie
https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/ukladoddechowy/144131,niewydolnosc-oddechowa
https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/ukladoddechowy/144131,niewydolnosc-oddechowa
https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/objawy/175394,goraczka
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70135,kaszel
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70470,dusznosc
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/objawy/150107,splatanie
https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/objawy/152658,bol-glowy
https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/objawy/105644,bol-gardla
https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/objawy/105644,bol-gardla
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/objawy/70469,krwioplucie
https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/choroby/65040,zapalenie-pluc


2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy 

kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania 

poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu 

godzinach 

Jak uniknąć zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)? 

 

Podstawowym środkiem chroniącym przed zakażeniem jest higiena rąk (częste 
mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu) 

i unikanie kontaktu z osobami, które mogą być zakażone koronawirusem 

(SARS-CoV-2). Skuteczne mycie rąk powinno trwać 30 sekund i obejmować 
mycie wszystkich palców (kciuka też!) i dłoni z nadgarstkami. 

1. Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa 
i oczu. 

2. Jeśli to możliwe, w kontaktach z innymi osobami należy zachować 
odległość co najmniej 1 metra. 

3. W czasie powitania i pożegnania nie należy się całować. Podczas 

epidemii wskazane jest też ograniczanie podawania ręki  
4. Należy unikać kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby 

układu oddechowego, przy czym trzeba pamiętać, że u części osób, 

szczególnie u dzieci, zakażenie może być bezobjawowe. 

Zaleceń dotyczących profilaktyki powinny szczególnie rygorystycznie 

przestrzegać osoby obciążone dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-
19. Należą do nich: 

 osoby starsze 

 z chorobami przewlekłymi (przewlekłymi chorobami układu krążenia, 
układu oddechowego, nadciśnieniem tętniczym, chorobami 

nowotworowymi, cukrzycą) 

 w stanie immunosupresji, czyli np. przyjmujące leki obniżające 
odporność lub z chorobami, które wiążą się z obniżoną odpornością, 

 kobiety w ciąży. 

Osoby te w czasie epidemii powinny: 

 unikać miejsc zatłoczonych, m.in. środków zbiorowej komunikacji 
w porach największego tłoku 

 imprez masowych 

 obrzędów religijnych, w czasie których jest tłoczno (lub uczestniczyć 

w nich za pośrednictwem mediów) 
 ograniczyć przemieszczanie się 

 przebywać w domu. 

 

 

 

 

 

https://www.mp.pl/pacjent/nadcisnienie/informacje/cisnienie_nadcisnienie/58698,nadcisnienie-tetnicze


 

 

 

 

NUMERY ALARMOWE 
 

Lp. Nazwa jednostki Nr telefonu   
     

1 PSSE Bielsko-Biała 
504 022 816, 514 122 992,  

663 854 667 
  

    

2 
POGOTOWIE 
RATUNKOWE 999; 32 215 22 00  

3 Ogólnopolski nr alarmowy 112  

4 
Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych 32 214 48 60; (Sekretariat)  

5 

Kuratorium Oświaty w 
Katowicach Delegatura 
Bielsko-Biała 

(Sekretariat) 
 33 822-04-23, 
33  822-87-58, 
33  812-26-45,   

 6. 
Urząd Miejski w 
Czechowicach-Dziedzicach   

(32) 214 71 10 ,  

(32) 214 71 32, 
(32) 214 71 64   



 

 


