
Wewnętrzne procedury 
bezpieczeństwa dla Niepublicznego 
Przedszkola Kuźnia Talentów  
w Jabłonnie związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

▪ Obowiązują od dnia 6 maja 2020r. , sporządzone przez organ prowadzący i Dyrektora 
placówki przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 
Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Stan na dzień 30.04.2020 r. 

▪ Przeszkoleniu podlegają wszyscy pracownicy przedszkola. 

Przed wejściem 

▪ Na terenie parkingu i dojścia do budynku obowiązuje BEZWZGLĘDNE stosowanie 
maseczki i rękawiczek ochronnych. 

▪ Bezwzględny zakaz wchodzenia do budynku dla osób nie będących pracownikami 
przedszkola ( w tym kurierzy, dostawcy, handlowcy ). 

▪ Dostawy produktów spożywczych dobywać się będą furtką z tyłu budynku. 

▪ Rodzice zobowiązani są zapewnić swojemu dziecku, jeśli ukończyło 4. rok życia, 
indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola. 

▪ Do przedszkola przyjęte będzie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  

▪ Placówka nie przyjmie dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  
lub w izolacji. Wówczas obowiązuje pozostanie w domu oraz stosowanie się  
do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

▪ W przypadku oczekiwania na wejście dziecka do przedszkola obowiązuje zasada 
izolacji w odległości 2 m od innych osób. 

Procedura przyjęcia i odbioru dziecka 

▪ Rodzice dezynfekują ręce dziecku w ustawionym przed wejściem punkcie 
dezynfekcyjnym, następnie zdejmują dziecku maseczkę i zabierają ją ze sobą  
lub umieszczają w koszu. 

▪ Przed wejściem do budynku, pracownik przedszkola mierzy temperaturę dziecku 
termometrem bezdotykowym. Jeżeli dziecko ma gorączkę nie zostanie przyjęte  
do przedszkola. ( Zalecane jest mierzenie temperatury dzieciom w domu przed 
wyjściem do przedszkola ). 



▪ Zdrowe dziecko będzie przyjęte do przedszkola przez pracownika wyznaczonego 
przez Dyrektora. Po przebraniu się w szatni i umyciu rąk pracownik odprowadzi 
dziecko do właściwej sali. 

▪ Dzieci będą przyjmowane do godz. 9.00, po tym czasie nastąpi wietrzenie  
i dezynfekcja szatni. 

▪ Rodzice zobowiązani są do powiadomienia Dyrektora na 2 dni przed planowanym 
„powrotem” dziecka do przedszkola. 

▪ Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się w czasie określonym w umowie. Pracownik 
przedszkola przyprowadza dziecko z sali, po umyciu rąk i ubraniu się dziecko odbiera 
Rodzic oczekujący przed wejściem.  

W przedszkolu 

▪ Pracownicy i dzieci przebywające na terenie przedszkola nie mają obowiązku 
zakrywać ust i nosa jak i stosowania rękawiczek ochronnych. 

▪ Dzieci będą przebywać w wyznaczonych stałych salach, w zmniejszonych ilościowo 
grupach. O ilości dzieci w grupie decyduje Dyrektor w oparciu o potwierdzenia 
uczęszczania dzieci otrzymane od Rodziców. 

▪ Z sal zostaną usunięte zabawki typu pluszaki, które są trudne do bieżącej dezynfekcji. 

▪ Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia do przedszkola przez dzieci zabawek  
i innych przedmiotów z domu. 

▪ Przedszkole zapewnia salę do ewentualnej izolacji. 

▪ W ciągu dnia będzie prowadzona dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników światła, blatów stolików zwłaszcza po posiłkach. 

▪ Wyłączone zostają z użytkowania strefy budynku trudne do bieżącej dezynfekcji:  
sala gimnastyczna, basen z kulkami. 

▪ W czasie przebywania dzieci na placu zabaw przeprowadzane będzie wietrzenie  
i dezynfekcja sal. 

▪ W czasie pobytu dzieci w przedszkolu będą odbywać się zajęcia dydaktyczno- 
wychowawczo-opiekuńcze. Przeprowadzane będą również krótkie pogadanki 
nt. postępowania i zachowania w czasie epidemii koronawirusa. 

▪ Wstrzymane do odwołania zostają zajęcia dodatkowo płatne. 

Na placu zabaw 

▪ Na placu zabaw jednocześnie może przebywać jedna grupa dzieci. Dyrektor może 
zdecydować o wydzieleniu stref dla większej ilości grup np.  oddzielonych taśmą 
ostrzegawczą. 

▪ Każdorazowo po opuszczeniu placu zabaw przez grupę dzieci będą dezynfekowane 
powierzchnie dotykowe typu: piłki, drabinki, poręcze, rączki jeździków. 

▪ Wyłączone z użytkowania będą strefy placu zabaw trudne do bieżącej dezynfekcji: 
piaskownice łącznie z foremkami, łopatkami itp. 



 

Bezpieczne spożywanie posiłków 

▪ Tak jak dotychczas, po każdym posiłku naczynia i sztućce myte są w zmywarko-
wyparzarce w temperaturze 90 stopni. 

Ścieżka komunikacji z Rodzicami 

▪ Droga mailowa : przedszkolekuzniatalentow@wp.pl 

▪ Droga telefoniczna: +48 690-680-109 

▪ Osobista: po umówieniu się telefonicznym 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść niniejszych procedur. 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Data i podpis  


