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Procedura organizacji pracy Przedszkola nr 390 od 1 kwietnia 2022 r. 

  

 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Przedszkola nr 390 

w Warszawie. 

 

II. Zakres procedury 

Procedurę należy stosować w Przedszkolu nr 390  

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor Przedszkola nr 390  

 

IV. Postanowienia ogólne 

1. Do przedszkola może przychodzić tylko:  

a) dziecko / pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję 

dróg oddechowych lub choroby zakaźnej 

2. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane 

przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję 

dróg oddechowych. 

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się: 

 podwyższoną temperaturę ciała, 

 ból głowy i mięśni, 

 ból gardła, 

 kaszel, 

 duszności i problemy z oddychaniem, 

 uczucie wyczerpania, 

 brak apetytu. 
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4. Należy ograniczyć na terenie przedszkola przebywanie osób z zewnątrz, 

a jeśli ich obecność jest niezbędna, zobowiązać się do stosowania 

środków ochronnych (mycie lub dezynfekcja rąk).  

5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola możliwe jest tylko 

w wyznaczonych przez dyrektora miejscach. 

6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób  

z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, 

o których mowa w pkt. 3).  

7. Dopuszczalne jest wchodzenie do szatni przedszkolnej opiekunów 

odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na dziecko / 

dzieci. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności (dezynfekcja rąk). 

8. Wychowawcy grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej 

z opiekunami dziecka.  

 

V. Higiena i dezynfekcja  

1. Wszystkie dzieci i pracownicy przedszkola zobowiązani są do 

przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia 

rąk, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

2. Na terenie przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust  

i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.  

3. Przedszkole wyposażone jest w środki dezynfekujące niezbędne do 

odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do 

dezynfekcji rąk.  

4. Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowy tremometr.  

5. Należy uzyskać zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na pomiar 

temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

6. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, 

zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych 

przedmiotów i pomieszczeń. 

7. Na terenie przedszkola przeprowadzany jest monitoring codziennych prac 

porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach, 
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pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych, 

powierzchniach dotykowych – poręczach, klamkach i powierzchniach 

płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur i włączników.  

8. Przed wejściem do budynku przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk. 

Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy 

wejściu (Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja 

dezynfekowania rąk).   

9. Przed wejściem do budynku przedszkola i szatni umieszczony jest środek 

do dezynfekcji rąk.  

10. Przy wejściu do przedszkola należy umieścić numery telefonów do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych (Załącznik nr 2 do procedury – wykaz numerów kontaktowych).  

11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty  

z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk. 

 

VI. Organizacja pracy Przedszkola 

1. Rodzice w miarę możliwości powinni przyprowadzać i odbierać dzieci w 

godzinach pracy oddziałów.  

2. Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 7:00 do 8:45.  

3. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni 

zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki. 

4. Należy wietrzyć salę przynajmniej w czasie gdy dzieci nie ma w sali, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

5. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, 

która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób i dzieci . 

6. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z 

przedszkola. 

7. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu. 
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8. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub zdezynfekowany. 

 

VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków 

1. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, 

mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców.  

2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub 

dziecka: 

1. Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 

2. Zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci bez objawów choroby 

infekcyjnej lub sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich 

opiekunów. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

objawów choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych 

czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną. 

4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka 

należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia 

dalszego toku postępowania. 

5. Rekomenduje się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki 

ochrony indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenia 

lub wydzielenie obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę 

w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 

6. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi 

objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie 

dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami podmiotu, a także 

umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 
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7.  Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

 

 

 

 


