
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19 NA TERENIE 

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA  

W KOCHANOWICACH 
 

PODSTAWA PRAWNA 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 

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 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 

1337) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie 

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Samorządowego Przedszkola 

w Kochanowicach oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. 

2. Celem procedur jest: 

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie 

dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE/DEKLARACJĘ ( 

załącznik numer1) wraz z klauzulą RODO (załącznik numer 2) 

 

§ 1 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

1. Dyrektor wraz z radą pedagogiczną ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje 

procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w 

warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 



4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o 

odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i 

dowiezieniem go. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej 

DEKLARACJI. 

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika. 

6. Wyposaża pomieszczenie (izolatkę) w niezbędne środki ochronny. 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, 

fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

8. Dopilnowuje, aby przy wejściach do budynku  umieszczono dozownik z płynem do 

dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne 

oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, 

(umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy dozownikach z płynem - 

instrukcje do dezynfekcji rąk (umieszczone w widocznych miejscach w placówce). 

9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża 

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i myje ręce zgodnie 

z instrukcją. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru 

temperatury. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

3. Do przedszkola wszyscy pracownicy obsługi  wchodzą i wychodzą tylko przez boczne 

wejście. 

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często 

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych 

miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją. 

5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 

6. Pracownicy pedagogiczni: 

 

 Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały 

wprowadzone.  



 Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci 

(umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). 

 Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie 

myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie 

ze świeżego powietrza. 

 Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu. 

 Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, 

aby grupy nie mieszały się ze sobą. 

 Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu 

lub przy jednej zabawce na placu zabaw. 

 Prowadza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

 

7. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela: 

a. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, kartonowe puzzle. 

b. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 

c. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. 

d. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do 

spożywania posiłków. 

e. Wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola dodatkowo czuwa i odpowiada 

za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia 

koronawirusem lub chorobę COVID-19.   

f. Pomoc nauczyciela czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w 

przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

8. Pracownicy kuchni oraz intendentka: 

a. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania zbiorowego żywienia. 

b. Wykonują zadania, utrzymując odpowiednią odległość pomiędzy stanowiskami 

pracy. 

c. Oprócz środków higieny osobistej (fartuchów) stosują zalecane środki ochrony. 



d. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

e. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i 

pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni. 

f. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma 

tylko intendentka.  

g. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Dostawca nie wchodzi 

na teren przedszkola, towar zostawia w wyznaczonym miejscu. 

h. Pracownicy kuchni dostarczają posiłki do windy a personel obsługowy dowozi na 

sale i wydaje dzieciom. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i 

podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE/DEKLARACJA 

stanowiące załącznik nr 1. 

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, 

które są istotne. 

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. 

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 

instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany 

jest do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan 

zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.  

6. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do zmierzenia 

dziecku temperatury w domu.  

7. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do przedszkola zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. 

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, odpowiednim sposobie zasłaniania 

twarzy podczas kichania czy kasłania. 



9. Rodzice dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym zobowiązani są do zakupienia 

dziecku zamykanego pojemnika i maseczki, którą będzie  przechowywać w owym 

pojemniku na czas pobytu w przedszkolu w swojej półce w szatni. 

10. Przy koniecznym wejściu/wyjściu z palcówki bezwzględnie odkażają ręce płynem do 

dezynfekcji rąk, wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). 

11. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z 

przedszkola lub natychmiastowego oddzwaniania. 

 

§ 4 

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wejścia do 

placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem. 

2. Przyprowadzanie dzieci do placówki: 

a. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z 

dzieckiem mającym pozostać w placówce.  

b.  Rodzic bądź osoba której powierzone jest dziecko zobligowana jest do zasłaniania ust 

i nosa a także dezynfekcji rąk. 

c. Dziecko po przebraniu się w szatni przechodzi do przeznaczonej dla niego sali zajęć  i 

dokładnie myje ręce wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w 

placówce). 

3. Odbieranie dzieci z przedszkola: 

a.    Rodzic przyprowadza dziecko WEJŚCIEM OD STRONY BOCZNEJ a sam 

opuszcza placówkę WYJŚCIEM GŁOWNYM. Z kolei Rodzic przychodzący po 

dziecko wchodzi WEJŚCIEM GŁÓWNYM a wychodzi z  dzieckiem WYJŚCIEM 

BOCZNYM 

b. W szatni pracownik przedszkola pomaga się przebrać dzieciom dojeżdżającym 

autobusem szkolnym 

4. W sytuacji, kiedy rodzic nie może zapewnić dziecku środku transportu do i z placówki 

dziecko ma możliwość skorzystania z autobusu szkolnego 

 

§ 5 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19: 



a. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.  

b. Wyznaczony pracownik przedszkola bezzwłocznie odizolowuje dziecko do  

wyznaczonego pomieszczenia. 

c. Wyznaczony pracownik przedszkola pozostaje z dzieckiem do chwili odbioru przez 

rodzica, zachowując środki ostrożności. 

d. Nauczyciel lub dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

e. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

f. Nauczyciel lub dyrektor o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych 

dzieci i stosuje się do ich wytycznych. 

g. Nauczyciel pozostałe dzieci przeprowadza do innej sali.  

h. Pomieszczenia, w których dziecko przebywało są, jak najszybciej dezynfekowane. 

 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVIDi-19: 

a. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie kontaktuje się z lekarzem i postępuje według 

jego wskazówek  

b. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa i stosuje się do ich wytycznych. 

c. Pomieszczenia, w których pracownik przebywał są jak najszybciej dezynfekowane. 

 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury bezpieczeństwa będą na bieżąco uaktualniane. 

3. Procedury obowiązują do odwołania. 

 

 

 

 



(załącznik numer 1 do Procedur bezpieczeństwa na terenie Samorządowego Przedszkola w 

Kochanowicach w okresie pandemii COVID-19) 
Imię i nazwisko dziecka …………………………………….……………………………………….…  

Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych) ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Numery telefonu do kontaktu……………………………..……………………………………………. 

OŚWIADCZENIE / DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………….…………………………  

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny 

i otoczenia nie przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak choroby. Na dzień 

złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 

ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować 

przedszkole o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do 

Przedszkola. Ponadto zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach 

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

……………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodziców) 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi jest ryzyko 

na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń 

sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych. 

 

                                                                                              ……………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodziców) 

 

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-
19 NA TERENIE SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W KOCHANOWICACH”.  

                                                                                          ………………………………………. 

                                                                                         (data i czytelny podpis rodziców) 

 
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W 

OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA” 

związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i 

wyłącznie zdrowego dziecka oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do 

wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie 

zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich 

objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, 

umożliwiający ponowne przyjęcie. 

 

        ……………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodziców) 

 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki: 

- w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

                                                                                    

                                                                                          ……………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodziców) 



(załącznik numer 2) 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 

Kochanowice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  

aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest 

możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 

na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 

której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,  

 wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,  

 art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Śląskiego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID-19.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy 

skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

9. Wypełnienie oświadczenia wraz z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury jest wytycznym 

przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, 
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