
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 6 /2020  

Dyrektora Przedszkola nr 3 

w Nowym Tomyślu 

 

REGULAMIN 

organizacji pracy Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”  

w Nowym Tomyślu 

w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

Wstęp 

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. 

Wirus przenosi się: 

 bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 

w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną 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), 

 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. 

 Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy 

pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 

ograniczenie ryzyka zakażenia.  

 

Budynek przedszkola został podzielony na trzy strefy  i dla każdej z nich ustalono 

odrębny reżim sanitarny: 

 

1) Strefa rodzica.  

Do strefy rodzica przydziela się hol przy wejściu do przedszkola oraz szatnię  

2) Strefa opieki dziecka 

 Do strefy opieki przydziela się sześć sal do zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

z dziećmi, korytarze, dwa sanitariaty oraz plac zabaw.  

3) Strefa żywienia. 

 Do strefy żywienia przydziela się kuchnię, magazyny oraz pozostałe 

pomieszczenia stanowiące zaplecze kuchenne. 

 

 

 

Pracownicy mają wskazane stanowisko pracy  i strefę w jakiej mają prawo przebywać. 

 

 



Rozdział 1 

 

Organizacja opieki w przedszkolu 

 

1. Każda grupa przedszkolna wraz z opiekunem przebywa w jednej wyznaczonej stałej 

sali o odpowiedniej powierzchni, która przeznaczona jest na zabawę, inne zajęcia 

edukacyjne oraz posiłek. 

 

2. Do grupy przypisani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.  

 

3. W każdej sali, w której przebywa grupa dziecięca usunięto przedmioty i sprzęty, 

których nie można codziennie skutecznie dezynfekować (np. dywany, pluszowe 

zabawki, wózki i lalki…). 

 

4. Każde dziecko jest wyposażone w dwie matki o zróżnicowanych wielkościach, które  

będą wykorzystywane w czasie zajęć jako miejsce do siedzenia oraz większa do 

leżenia- odpoczynku  po obiedzie. (łatwe do dezynfekowania). 

 

5.Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola zabawek lub innych niepotrzebnych 

przedmiotów. 

 

6. Nauczyciele zostają zobowiązani do przeprowadzania z dziećmi zajęć, podczas 

których będą wprowadzane i omawiane zasady bezpieczeństwa i przestrzegania 

higieny: eliminowania nawyku dotykania ust, oczu, wkładania kredek, zabawek do ust, 

prawidłowego mycia rąk oraz korzystania z urządzeń sanitarnych zachowując dystans 

od innych dzieci (dyżur jednej osoby z personelu pomocniczego). 

 

7. Nauczyciel wietrzy salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. 

 

8. Każdy nauczyciel organizuje dzieciom całodzienny pobyt zgodnie z ustalonym 

harmonogramem tak, aby dzieci nie spotykały się w czasie korzystania z wspólnych 

przestrzeni w budynku: łazienki, szatnia, na placu zabaw oraz placu manewrowym. 

 

9. Opiekunowie zachowują w miarę możliwości dystans społeczny w każdej 

przestrzeni przedszkola, wynoszący 1,5 m. 

 

10.Rodzice mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej tzw. „Strefy Rodzica” do 

holu przedszkolnego przestrzegając wszelkie środki ostrożności ( min. osłona ust i 

nosa, dezynfekcja rąk). 

W pomieszczeniu tym mogą przebywać maksymalnie dwie osoby dorosłe ze swoimi 

dziećmi. Pozostałe osoby oczekują przed budynkiem. 

 

11.Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 

12.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, nie 

przebywające na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

 



13.Na terenie placówki ogranicza się do minimum przebywanie osób trzecich. Jeżeli 

wystąpi konieczność wejścia do przedszkola muszą być zachowane wszelkie środki 

ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja tylko osoby zdrowe). 

Ich pobyt w placówce wpisuje się do rejestru. 

 

14.Przedszkole ustala sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

 

15.W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych, po 

uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych  dokonuje się pomiaru 

temperatury ciała dziecka. 

 

16.W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby dziecko zostaje 

izolowane od innych osób i oczekuje w odrębnym pomieszczeniu z opiekunem na 

odbiór przez rodzica. 

 

17.Dzieci przebywają na świeżym powietrzu(spacery) przy zachowaniu wymaganej 

odległości od osób trzecich lub na placach zabaw po uprzednim dezynfekowaniu 

sprzętów/przedmiotów do których dzieci miały dostęp. 

 

 

 

Rozdział 2 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i przestrzeni 

 

1. Osoby wchodzące do przedszkola są zobowiązane do skorzystania z płynu 

dezynfekującego ręce. 

 

2.Dzieci po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, 

po skorzystaniu z toalety myją ręce wodą i mydłem. 

 

3.Pracownicy obsługi prowadzą rzetelną dezynfekcję utrzymując w czystości ciągi 

komunikacyjne, powierzchnie dotykowe /klamki, drzwi wejściowe, klawiatura umożliwiająca 

wejście do budynku, włączniki, kontakty/ i powierzchnie płaskie, w tym /blaty stoliczków, 

krzesełka, biurka, szafki, podłogi, matki do siadania lub leżenia oraz urządzenia w  

sanitariatach. 

 

4.Dezynfekcja prowadzona jest ściśle z zaleceniami producenta znajdującymi się na 

opakowaniu środka. Przestrzegany jest  czas wietrzenia sal po dezynfekcji, aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

5.Nauczyciele oraz pozostali opiekujący się dziećmi zobowiązani są do osłony ust i nosa 

nosząc /przyłbice/ oraz częstego dezynfekowania rąk. 

 

6. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni zapewnić bieżąca dezynfekcję toalet. 

 

7. W przedszkolu wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz sposobu 

dezynfekcji rąk /sanitariaty, hol przedszkolny/. 

 

 



Rozdział 3 

 

Gastronomia 

 

1. W salach przedszkolnych zapewnia się korzystanie z wody pitnej pod nadzorem 

nauczyciela/opiekuna. 

 

2.Przy organizacji żywienia dzieci w przedszkolu dodatkowo zostały wprowadzone 

szczególne środki ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, 

środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.  

 

3.Zwraca się szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze minimum 60 º C. lub wyparza. 

 

5. W czasie odbioru żywności od dostawców należy przestrzegać zasad higieny i 

bezpieczeństwa /przyłbica/. 

 

6.W czasie przygotowania śniadania/podwieczorku oraz surówek należy nałożyć rękawiczki i 

jednorazową maseczkę. 

5.Personel kuchenny jest zobowiązany do częstego mycia rąk i dezynfekcji. 

 

7.Personel pomocniczy przygotowuje naczynia na wózki, następnie pracownice kuchni 

wykładają posiłki na wózki. Jedzenie dostarczane jest do sal dziecięcych.  

 

 

Rozdział 4 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka. 

 

1.Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 

2.Wyznacza się pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów choroby zakaźnej. 

 

3.W przedszkolu obowiązuje procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 przez dziecko lub pracownika. 

 

4. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie i w przestrzeni przedszkolnej w 

której przebywała osoba z podejrzeniem zachorowania na COVID-19. 

 

5. W przypadku wystąpienia u dziecka  ( uczęszczającego do przedszkola w okresie 

epidemii)- po godzinach pracy przedszkola, niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola. 

 



5.W przedszkolu stosuje się wytyczne GIS odnoszące się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 
 

 

 



Załącznik nr 3 

 
 



 Załącznik nr 4 

 
 

 



Czynności personelu sprzątającego                    Załącznik nr 5 

 
Dezynfekowane 

powierzchnie 

Data , podpis pracownika potwierdzający 

dezynfekcję pozycji 

uwagi 

Data 

….. 

Data 

…. 

Data 

…. 

Data… Data…  

Klawiatura ułatwiająca 

wejście do budynku i 

dzwonek  

      

Uchwyty od drzwi 

wejściowych oraz 

powierzchnia całych 

drzwi 

      

Lamperia w holu 

przedszkola 

      

Ławeczki dla dzieci  

przy sanitariatach 

      

Toalety, uchwyty od 

kabin, dozowniki do 

mydła, kaloryfer 

      

Klamki od sali, szatni, 

oraz pomieszczenia 

socjalnego oraz 

gospodarczego  

      

Włączniki we 

wszystkich 

wykorzystywanych 

pomieszczeniach 

      

Blaty stoliczków dla  

dzieci, matki i 

krzesełka 

      

Biurko w sali oraz 

krzesło nauczyciela 

      

Szafki w  sali       

Obudowa  

kaloryfera, parapet 

      

Zabawki, pomoce  

dydaktyczne, kredki… 

      

wietrzenie po 

dezynfekcji sali 

      



 

Czynności personelu kuchennego                  Załącznik nr 6 

 
Dezynfekowane 

powierzchnie 

Data , podpis pracownika potwierdzający 

dezynfekcję pozycji 

uwagi 

Data 

….. 

Data 

…. 

Data 

…. 

Data… Data…  

Klamki we 

wszystkich 

pomieszczeniach 

      

blaty w kuchni        

Dozownik do mydła       

Lodówki       

Zamrażarki uchwyty 

i płaszczyzna 

dotykania 

      

Włączniki  
 

      

szafki w kuchni …       

krzesła w kuchni..       

obudowa kaloryfera        

Pokrywa pojemnika 

do odpadów 

      

Opakowania 

produktów 

bezpośrednio 

używanych do 

przygotowania 

posiłków 

      

Wietrzenie po 

dezynfekcji 

pomieszczeń 

      

 

 

 

 



 

 

Czynności nauczyciela                     Załącznik nr 7 

 

 

 
Rodzaj czynności Data 

….. 

Data 

…. 

Data 

…. 

Data

… 

Data

… 

Uwagi 

Weryfikacja dezynfekcji Sali z 

poprzedniego dnia …. 
     Godz. 7:00 

Ćwiczenia  z dziećmi 

prawidłowego mycia i 

dezynfekcji rąk 

 

     Od godz. 8:30 

do 9:00 

Pomiar temperatury ciała 

dzieciom przebywającym pod 

opieką nauczyciela 

     Godz. 13:00 

po obiedzie 

wietrzenie sali zajęć oraz 

prowadzenie ćwiczeń 

porannych 

     Godz.8:00 

wietrzenie sali zajęć 

w czasie śniadania 

     Godz. 9:00 

 

wietrzenie sali zajęć oraz 

prowadzenie zabawy ruchowej 

     Godz. 10:00 

 

wietrzenie sali zajęć w czasie 

pobytu na placu zabaw 

     Od godz. 11:00  

do godz. 11:45 

wietrzenie sali zajęć 

w czasie obiadu 

     Godz. 12:00 

 

wietrzenie sali zajęć 

w czasie podwieczorku 

     Godz. 14:00 

 

wietrzenie pomieszczenia 

w czasie zabawy w sali lub 

pobytu na placu zabaw 

     Godz. 15:00 

 

wietrzenie sali zajęć 

na koniec dnia 

     Godz. 16:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 

 
 

 
 


