
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 
KLUB  MISIA  BO 

ZAGROŻENIA CHOROBOWE 

 
ZARZĄDZENIE OCHRONA PRZED CZYNNIKAMI CHOROBOTWÓRCZYMI 

 
W obliczu poważnych zagrożeń chorobotwórczych, w celu ochrony zdrowia Uczniów i 
Personelu z dniem 01.02.2020 r. zobowiązuje się: 
1. Wszystkie osoby wchodzące do Placówki, do nie wnoszenia żadnych środków spożywczych na 

teren Przedszkola. Jeżeli to konieczne należy je przekazać Personelowi Przedszkola. 
2. Wszystkie osoby wchodzące do innych pomieszczeń niż szatnia, do zmiany obuwia lub 

założenia ochraniaczy. Wejście do innych pomieszczeń niż szatnia, bez zgody Personelu 
Placówki jest zabronione. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do Placówki w tym Rodziców, Uczniów, Personel Placówki, Osoby 
Współpracujące, gości, dostawców, itp. do dezynfekcji rąk (norma EN 1500) w momencie 
wejścia do Placówki. Stosowne preparaty chemiczne znajdują się przy wejściu do Placówki. 

4. Personel Placówki ma obowiązek dopilnować mycia/dezynfekcji rąk (norma EN 1500) przez 
Uczniów przed wejściem do sali zajęć: po wyjściu z szatni, toalety, po powrocie z poza terenu 
Placówki lub w innych uzasadnionych okolicznościach. 

5. Personel Sprzątający Placówki ma obowiązek częstej dezynfekcji stosownym preparatem 
chemicznym, mopem parowym Vileda lub parownicą Kärcher, posadzek, ścian, drzwi, klamek 
wszystkich drzwi wejściowych, ich okolic oraz pozostałych powierzchni na terenie szatni 
Uczniów i Personelu, pomieszczeń kuchennych lub w przyległych korytarzach mogących mieć 
styczność z czynnikami chorobotwórczymi w godzinach 9:00-10:00, po powrocie Uczniów z 
poza terenu Placówki lub w innych uzasadnionych okolicznościach. 

6. Cały Personel Przedszkola do dezynfekcji wszelkich przedmiotów, wnoszonych na teren 
placówki zarówno przez pracowników jak i wszelkie inne osoby, w szczególności telefonów 
komórkowych, tabletów, laptopów, torebek, portfeli, dostarczanych paczek, towarów, itp. 

7. Personel Placówki do pomiaru temperatury ciała Uczniów w chwili przyjęcia do Przedszkola. 
Uczniowie z objawami chorobowymi: stanem podgorączkowym, gorączkowym, katarem, 
kaszlem itp. nie mogą być przyjmowani do Przedszkola. W przypadku wystąpienia objawów 
chorobowych po przyjęciu do Placówki, należy Ucznia niezwłocznie izolować oraz wezwać 
Rodziców do natychmiastowego odbioru z Placówki. 

8. Cały Personel do zachowania czystości, higieny i bezpieczeństwa zgodnie z Procedurami 
HACCP i Poprawnymi Praktykami Higienicznymi obowiązującymi w Placówce. 

9. Cały Personel do codziennego stałego utrwalania Uczniom najlepszych nawyków higienicznych 
w tym mycia i dezynfekcji rąk (norma EN 1500) oraz higieny jamy ustnej. 

10. Cały Personel jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Dyrekcji/Kierownictwa 
Placówki o potencjalnych zagrożeniach chorobotwórczych występujących lub mogących 
wystąpić na terenie Przedszkola. 

11. W przypadku poważnego zagrożenia epidemiologicznego należy zaprzestać higieny jamy 
ustnej (mycia zębów), a niezbędne przybory niezwłocznie zwrócić rodzicom Uczniów, zwrócić 
rodzicom do prania i dezynfekcji wszelkie rzeczy osobiste Uczniów. 
 

Dyrektora ds. Pedagogicznych zobowiązuje się do: 
1. Zapoznana personelu z treścią Zarządzenia. 
2. Wdrożenia Zarządzenia w życie z dniem 03.02.2020 r. 
3. Kontroli należytego prowadzenia Rejestrów Czynności HACCP . 
4. Bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez personel placówki zapisów Zarządzenia.  
 
 

1 lutego 2020 r. 

 

                                                                                             Dyrektor Przedszkola  

 


