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Procedura organizacji pracy Przedszkola Nr 244 „Niegocińskie skrzaty” w Warszawie                      

ul. Niegocińska 9 i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów                      

w czasie zagrożenia epidemicznego. 

 

Opracowano na podst: 

1. Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 01 

września 2020r i postepowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów 

prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego. 

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora sanitarnego z dnia 02 lipca 2020r 

dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydane 

na podstawie art. 8a ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji 

sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz.59 , oraz z 2020r poz. 322, 374 i 567) 

 I.Cel wdrażanych procedury 

1. Określenie zasad organizacji pracy przedszkola w związku z zagrożeniem zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu unikniecie 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

2. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom , rodzicom                               

i opiekunom oraz wszystkim klientom i współpracownikom. 

3. Minimalizowanie ryzyka zakażenia dzieci, pracowników lub osób świadczących usługi 

dla przedszkola   oraz innych osób z zewnątrz, jak np. dostawcy. 

4. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie przedszkola nr 244 w danym przedziale 

czasowym, w ramach zabezpieczania przed możliwym zakażeniem, jak i celem 

identyfikacji pracowników lub osób świadczących usługi, w przypadku koniecznej 

kwarantanny i potwierdzonego zakażenia 

5. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania 

stanu epidemii. 

II.  Zakres procedury: 

   Procedurę należy stosować w Przedszkolu Nr 244 „Niegocińskie skrzaty” Warszawa                                  

ul. Niegocińska 9. 
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 III. Wytyczne : 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa rodzicom i współpracownikom. 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie. 

5. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem pracowników, dzieci, 

współpracowników. 

              1.  Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. 

1. Zwiększenie fizycznych odległości między pracownikami i zachowanie bezpieczeństwa 

pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( minimum 2 m). 

2. Liczba pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. 

szatni itp. wynosi-1 osoba.  

3. Zalecenia dla pracowników:  

• przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy/po przejściu przez matę 

dezynfekującą obuwie /  obowiązkowo pracownik musi wypełnić informacje o stanie 

zdrowia oraz ma dokonany pomiar temperatury 

• pracownik obowiązkowo myje ręce z wodą z mydłem i dezynfekuje zgodnie                                         

z instrukcją./Załącznik nr 2 i nr 3 do Procedury/ 

• pracownik zdejmuje całkowicie odzież wierzchnią i zakłada ubranie pracownicze. Po 

zakończeniu pracy  pracownik zdejmuje ubranie pracownicze , które następnie wkłada 

do szczelnego opakowania /zamykany ochronny /. Zakłada odzież wierzchnią. 

• pracownik nosi osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas 

wykonywania obowiązków.  

• zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 

są 2 metry). 

• regularnie często i dokładnie myje ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą 

się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 

70%). 

• Podczas kaszlu i kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzuca chusteczkę do zamkniętego kosza i myje ręce. 

• stara się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
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• dokłada wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy. Pamięta o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka 

telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł , biurka . 

• unika dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka 

możliwość. 

4. W każdym pomieszczeniu stosowanie procedur przeciwdziałania potencjalnemu 

zagrożeniu rozprzestrzenianiu się wirusa. Należy codziennie: 

• zmyć ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego i odkazić :podłogi, klamki, powierzchnie 

biurek i stolików, blaty kuchenne, krzesełka, zabawki ,kredki, papier oraz inne 

przedmioty najczęściej dotykane. 

• dwa razy dziennie zmyć sanitariaty środkami czystościowymi i odkazić                      

(wszystkie powierzchnie, klamki, kurki w bateriach i umywalki) 

• minimum cztery razy dziennie zmyć środkami dezynfekującymi klamki                                              

i uchwyty przy drzwiach wejściowych i furtce, dzwonki, przełączniki światła itp. 

• kosze na śmieci z zamknięciem (pokrywą) opróżnić zaraz po zakończeniu pracy lub 

częściej , w zależności od potrzeb. 

 

5. Wykonanie czynności wymienionych w pkt.4 w poszczególnych oddziałach potwierdza 

się codziennie poprzez podpis w odpowiedniej rubryce w tabeli zaleceń higienicznych                    

( wzór w Załączniku Nr 1 do niniejszej Procedury) 

6. Zapewnienie codziennego , co najmniej raz na godzinę, wietrzenia  sal dydaktycznych                    

i części wspólnych. 

7. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania 

powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych 

przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany 

kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

8. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:  

• różne godziny przerw, 

• zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów  w danym 

czasie (1 pracownik w szatni). 
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9. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, 

wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów w tym wewnętrznych połączeń, 

poczty elektronicznej itp. 

10. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

        2.Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 

     a/ Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola. 

1. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich dzieci przyprowadzane i odbierane  są                                         

o określonych wcześniej  godzinach . 

2. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dzieckiem wyłącznie do szatni z zachowaniem 

zasady – 1 rodzic z dzieckiem .Jeśli obecność jest niezbędna rodzice/ opiekunowie 

zobowiązani są do rygorystycznego stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, 

dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe) . 

3. Czas  pobytu w szatni przy przyprowadzaniu / odbiorze należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum- 5 min. W szatni może przebywać z zachowaniem minimum 2 m odstępu 

jednorazowo 5 osób . 

4. Po przyprowadzeniu i przy odbiorze Rodzic z dzieckiem niezwłocznie opuszcza teren 

przedszkola. Dzieci starsze / odział III, oddział IV i oddział V /ubierają się i rozbierają pod 

opieką pracownika przedszkola. 

5. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, 

sugerujących chorobę zakaźną. 

6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe. 

7. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie 

jest wpuszczane do przedszkola  . Rodzic zabiera dziecko do domu i kontaktuje  się 

z lekarzem. Jest zobowiązany do poinformowania o stanie zdrowia dziecka. 

8. Dziecko po pomiarze temperatury i rozebraniu jest przekazane pod opiekę wyznaczonego 

pracownika przedszkola i skierowane do konkretnej sali. Temperatura jest mierzona zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5 i jest mierzona dwa razy/ przed wejściem i 

popołudniu/. 

9. Niezwłocznie , po przyjściu dziecko  myje ręce zgodnie z wskazówkami nauczyciela. 

10. Odbiór dziecka rodzic zgłasza przez system monitoringu , stosując przy tym wszelkie 

środki ostrożności (osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe). 
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11. Wszelkie sprawy biurowe i administracyjne związane z pobytem dziecka w przedszkolu 

rodzic zgłasza telefonicznie lub na wskazany adres mailowy. 

12. Zalecany jest kontakt telefoniczny z nauczycielem  /korzystanie z możliwości łączenia z 

każdą grupą/ , celem informowania lub uzyskania niezbędnych informacji o dziecku. 

13. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz osobistego , indywidualnego kontaktu z 

nauczycielami oraz pozostałymi pracownikami przedszkola. Obowiązująca forma 

kontaktu- telefon  w tym również do poszczególnych oddziałów , domofon , e-mail. 

14. W przedszkolu obowiązuje  zakaz kontaktów wzajemnych między Rodzicami . 

b/Organizacja opieki w przedszkolu. 

1. Dzieci przebywają  w wyznaczonych i stałych salach przez cały czas pobytu w 

przedszkolu. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to 

uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół                                        

i przedszkoli.  

2. Opiekę nad dziećmi, w miarę możliwości organizacyjnych sprawują ci sami opiekunowie. 

3. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

4.  Szczególnie zwracana jest uwaga na to aby dzieci często i regularnie myły ręce , zgodnie 

z wskazówkami nauczyciela i instrukcją mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. 

5. Wskazane jest prowadzenie zajęć i zabaw ruchowych przy otwartym oknie oraz częsta 

organizacja zajęć i zabaw na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości 

od osób trzecich i na stałym , wyznaczonym terenie ogrodu przedszkolnego. 

6. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości należy go zabezpieczyć przed używaniem. 

7. Dzieci nie przynoszą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów                               

i zabawek. 

8. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu , w tym 

ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni / wyjście / powrót z ogrodu/.  

9. Dzieci spożywają   posiłki w stałych , wyznaczonych  miejscach .  

10. Woda do picia podawana jest przez opiekuna , w kubeczkach jednorazowych , które 

natychmiast są wyrzucane do zamkniętego pojemnika. 
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11. Talerze , sztućce , kubeczki itp.: są natychmiast po użyciu umieszczane w zmywarce                                       

i poddawane czyszczeniu w wysokiej temperaturze. 

12. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt , których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować( np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe( piłki, skakanki, obręcze) itp.) należy je dokładnie 

myć , czyścic lub dezynfekować. 

13. Dzieci posiadają własne przybory , które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

obok dziecka lub we własnej szafeczce./ szuflada, pojemnik/. 

14. Dzieci , w miarę możliwości nie udostępniają własnych przyborów innym dzieciom. 

15. Nauczyciel udziela wyjaśnień, instrukcji i prowadzi działania profilaktyczne 

podkreślające znaczenie właściwych zabiegów higienicznych. 

16. Dzieci nie   uczestniczą w spacerach i wycieczkach poza teren przedszkola. 

17. Dopuszcza się organizację zajęć przez osoby z zewnątrz/ np.: gimnastyka korekcyjna, 

zajęcia umuzykalnienia / z zachowaniem reżimu sanitarnego w sali wyznaczonej do pracy 

dla danej grupy. 

18. Dopuszcza się możliwość organizacji wypoczynku dzieci z  zachowaniem 1,5 metrów 

odległości..  Leżak po każdorazowym odpoczynku poddawany jest dezynfekcji. /umycie 

ciepłą wodą z mydłem/. 

 

c/Przygotowanie i wydawanie posiłków. 

1. Przy organizacji żywienia( kuchnia, spożywanie posiłków na sali) , obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, Odległość stanowisk , a jeśli 

to niemożliwe –środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny , 

mycia i dezynfekcji stanowisk pracy , opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,                                    

w temperaturze 60O lub je wyparzać. 

3. Z kuchni usuwa się wszystkie zbędne przedmioty (pojemnik na cukier, pudełko na 

serwetki) 
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4. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w salach przedszkolnych każdej grupy,                           

z czyszczeniem blatów stołów i dezynfekcją pomieszczeń. 

5. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi. 

 

3.Zapewnienie bezpieczeństwa rodziców/opiekunów. 

1. Rodzic/opiekun  może wejść z dzieckiem do przestrzeni wspólnej przedszkola, z 

zachowaniem zasady- 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica 

z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności( osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, rękawiczki jednorazowe) 

2. Pobyt rodzica/opiekuna musi zostać ograniczony do minimum i przebiegać z 

zachowaniem reżimu sanitarnego. 

3. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się rodzica/opiekuna po przedszkolu poza 

wyznaczone miejsce. 

4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic jest 

zobowiązany drogą mailową do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie 

jego zdrowia. 

5. Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

6. Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji.  

7. Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek. 

8. Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że 

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie. 

9. Podczas kichania lub kasłania rodzic/opiekun  zasłania twarzy  poprzez zgięty łokieć lub 

z użyciem chusteczki , która jest natychmiast wyrzucana do zamkniętego pojemnika. 

10. Nie zostawia rękawiczek lub innych środków ochrony, lecz natychmiast po użyciu 

wyrzuca do zamkniętego pojemnika. 

11. Celem prowadzenia szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicem/opiekunem , konieczne jest 

obowiązkowe podawanie danych kontaktowych/ telefon, adres mailowy/ do wiadomości 

przedszkola., niezwłocznie w sytuacji ich zmiany. 
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12. Rodzic/opiekun niezwłocznie , telefonicznie lub mailowo informuje o przyczynie 

nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 

 

4.Zapewnienie bezpieczeństwa współpracownikom, interesantom. 

1. Obowiązuje zakaz wstępu do budynku. 

2. W przypadku konieczności wejścia obowiązkowe noszenie rękawiczek, 

dezynfekowanie rąk oraz zakrywanie ust i nosa przez klientów , współpracowników 

zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

3.  Ograniczenie i nadzorowanie liczby interesantów i współpracowników wchodzących do 

budynku oraz upewnienie się, czy interesant zdezynfekował ręce oraz czy posiada zakryte 

usta i nos.  

4. Przebywanie interesantów /współpracowników w wydzielonej strefie określonej poprzez 

naklejki taśmowe na podłodze co 2 metry. 

 

   5..Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie  

1. Zapewnienie informacji na temat konieczności utrzymania ograniczonej liczby osób.  

2. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:  

• wprowadzenie różnych godzin przerw; 

• zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w 

danym czasie . 

3. Unikanie kontaktu z innymi przedmiotami w przestrzeni wspólnej:  

• możliwość używania jedynie wody do picia w pojemnikach jednorazowych; 

• zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach. 

4. Zapewnienie pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wejściach, w toaletach. 

5. Zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów na terenie przedszkola poza 

przestrzenią  zarezerwowaną dla pracowników. 
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6. Wywieszenie w toalecie informacji dotyczących:  

• techniki mycia i dezynfekcji rąk; 

• zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek. 

7. Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń 

w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych, często 

dotykanych powierzchni. 

8. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i 

płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub obszaru, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

9. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 

numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

6. Procedury zapobiegawcze: 

 Postępowanie w przypadku zakażenia u pracownika przedszkola. 

1. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić 

do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

2.  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.  

3. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące 

działania:  

a)kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając 

kontaktu z innymi osobami),  

b)zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca 

kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

 c)do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,  

d)o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektora przedszkola.  



10 
 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu. 

5. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała przed 

przystąpieniem do pracy oraz w trakcie. 

6. W przypadku zaobserwowania u pracownika  innych objawów chorobowych stosuje się 

działania opisane w pkt 1. 

7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji.  

8. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 

 

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 

a)każdego pracownika przedszkola /rodzica/opiekuna prawnego /dziecka pozostającego                                 

w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry 

przez ponad 15 minut, 

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,  

c)każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 

     2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 

a)pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój 

stan zdrowia,  

b)poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w 

szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu 

i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,  

c)jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 

duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić 

stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 
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lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego.  

3. Pozostali pracownicy przedszkola nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych 

środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji   

w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we 

współpracy ze służbami sanitarnymi.  

 

Postępowanie w przypadku zakażenia u dziecka. 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.  

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora  

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:  

• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić 

rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka  i przypomnieć o obowiązku 

skorzystania z teleporady medycznej, 

• jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – 

należy powiadomić rodziców dziecka i ustalić ewentualną konieczność sposobu 

odebrania z przedszkola. 

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 

5. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza. 

6.  Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o podejrzeniu 

zakażenia dziecka. 

7. Rodzice dzieci z grupy dziecka u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie 

informowani są o zaistniałej sytuacji. 

8.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu. 

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o zaistniałej sytuacji. 
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10.  Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

11. .Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

 

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola.  

 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu przedszkola/ zmianie modelu 

kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.  

2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika / dziecka informuje organ 

prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu 

komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty 

stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.  

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany 

jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba. 

 Postanowienia końcowe  

1. 1.W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (PODWYŻSZONA 

TEMPERATURA, BÓL GŁOWY I MIĘŚNI, BÓL GARDŁA, KASZEL, DUSZNOŚCI 

I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, UCZUCIE WYCZERPANIA, BRAK APETYTU) 

bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa 

2.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. 

Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, 

2. Kontakt: 
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•Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115, 

•Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,  

•Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900 •Adres email: koronawirus@pssewawa.pl 

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego: Kontakt: 502 171 171 Koronawirus mail: wssewarszawa24h@wsse.waw.pl 

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się 

przedszkole strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra 

Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

Procedura obowiązuje od 01 września 2020r  do odwołania. 

Traci moc „Procedura bezpieczeństwa związana  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

COVID-19 na terenie Przedszkola Nr 244„Niegocińskie skrzaty” w Warszawie                                                      

ul. Niegocińska 9”z dn.18.05.2020r. 
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