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ZARZĄDZENIE NR 5/2020 
KLUB  MISIA  BO 

STAN EPIDEMII COVID-19 

 
ZARZĄDZENIE ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W STANIE EPIDEMII 

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w związku ze zmianą Rozporządzeniami Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,wytycznymi 
przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 czerwca 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Podstawa Prawna:  

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/990 

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781 

4.  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 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 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 
322, 374 i 567). 

 
I. Organizacja Pracy w Przedszkolu: 
1. W Przedszkolu na czas obowiązywania Zarządzenia, o ile to możliwe, tworzy się stałe Grupy 

Uczniów. O ile to możliwe, do Grup przypisani zostają Uczniowie z tej samej grupy wiekowej. 
2. Przypisanie do danej Grupy nie może ulec zmienianie w okresie obowiązywania Zarządzenia bez 

zgody Dyrektora Przedszkola ds. Pedagogicznych. 
3. W przypadku stworzenia więcej niż jednej Grupy, jedna Grupa Uczniów powinna przebywać w 

wyznaczonej i stałej Sali Dydaktycznej zgodnie z pkt.4.  
4. Do Grupy, o ile to możliwe, przyporządkowani są ci sami członkowie Personelu Przedszkola. W 

przypadku ustalenia mniejszej ilości Grup niż ilość dostępnych członków Personelu Placówki, 
Personel Placówki pracować będzie w Grupach rotacyjnie. Dyrektor Przedszkola ds. 
Pedagogicznych ustali grafik pracy całego Personelu Placówki.  

5. W Grupie może przebywać do 16 Dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 
prowadzącego można zwiększyć liczbę Dzieci, ale nie więcej niż o 2. 

6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla Dzieci w sali nie może być mniejsza 
niż 3 m² na 1 Dziecko i każdego opiekuna (do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń 
kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 
porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. łazienek, ustępów. Nie należy 
sumować powierzchni sal dla Dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. 
Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się 
znajdujących). 
Wyznacza się następujące sale dydaktyczne do poszczególnych Grup, zgodnie ze Schematem 
Pomieszczeń Przedszkola stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia: 
- Sala 5/A 60,60 m² – Grupa 1 (20 osób) 
- Sala 5/B 54 m² – Grupa 2 (18 osób) 
- Sala 7 24,70 m² - izolatka 

7. Na podstawie pkt. 6 ustala się możliwość stworzenia maksymalnie 2 Grup oraz możliwość 
jednoczesnego przebywania 35 Uczniów w Przedszkolu. 
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8. W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowani są Uczniowie/Dzieci, których Rodzice nie 
mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo w przyjęciu mają Dzieci 
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 
przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

9. W przypadku ograniczonej ilości Uczniów/Grup Dyrektor Przedszkola ds. Pedagogicznych może 
przeznaczyć jedną z Sal Dydaktycznych na stałe rozstawienie leżaków. 

10. Personel Placówki zostaje zapoznany ze ryzykiem, wszystkimi zagrożeniami i procedurami 
COVID-19 oraz wyposażony w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, 
maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania 
zabiegów higienicznych u Dziecka adekwatnie do aktualnej sytuacji). Zapoznanie się z ryzykiem 
oraz otrzymanie Środków Ochrony Osobistej, Personel Placówki potwierdza stosownym 
Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

11. Organizacja Pracy Przedszkola uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych Grup Dzieci 
(np. różne godziny przyjmowania Grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze). Za 
bieżącą organizację pracy Przedszkola odpowiada Dyrektor Przedszkola ds. Pedagogicznych. 

12. Korzystanie przez Grupy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie Przedszkola dozwolone jest, 
tylko i wyłącznie, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości Grup. 

13. Korzystanie przez Grupy z pobytu na Placu Zabaw dozwolone jest, tylko i wyłącznie, przy 
zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości Grup, oraz po każdorazowym jego 
myciu lub dezynfekcji. W innym wypadku należy Plac Zabaw otoczyć taśmą i wyłączyć z 
użytkowania. 

14. Opiekunowie zobowiązani są zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
Przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

15. Personel Kuchenny nie może kontaktować się z Uczniami oraz Personelem opiekującym się 
Uczniami. 

16. Przedszkole wyposażone jest we wszystkie niezbędne Środki Higieny Osobistej, Detergenty i 
Środki Czyszczące, Środki do Dezynfekcji Rąk i Powierzchni, Środki Ochrony Osobistej Personelu 
Placówki. 

17. Przedszkole wyposażone jest w termometr/termometry bezdotykowe, dezynfekowane po 
użyciu w danej Grupie. W przypadku innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, 
Personel Placówki dokonuje dezynfekcji po każdym jego użyciu. Termometr/termometry 
przechowywane są w specjalnym pojemniku wraz ze środkiem do dezynfekcji powierzchni i rąk 
w pomieszczeniu kuchennym, Rozdzielnia Posiłków oznaczonym Nr 9 na Schemacie Pomieszczeń 
Przedszkola stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

18. Z Sali, w której przebywa Grupa, Personel Placówki jest zobowiązany usunąć przedmioty i 
sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, drobne 
zabawki oraz dywany). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

19. Drzwi szafek, które nie będą w użytkowaniu należy zamknąć na klucz lub zabezpieczyć przed 
dostępem Uczniów np. za pomocą opasek zaciskowych. 

20. Sale Dydaktyczne, pomieszczenia kuchenne, zostaną wyposażone w dodatkowe/zapasowe 
środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos, a także 
fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u 
Dziecka adekwatnie do aktualnej sytuacji), przechowywane w oznakowanym pojemniku. 

21. Środki Ochrony Osobistej wielokrotnego użytku oraz przyłbice, należy dezynfekować po 
każdorazowym użyciu i odłożyć do dedykowanego pojemnika. 

22. Jednorazowe Środki Ochrony Osobistej należy wyrzucać do wyznaczonych pojemników na 
odpady oznaczone COVID-19. 

23. W Salach Dydaktycznych mogą zostać wyznaczone dla każdego Ucznia Sektory Bezpieczeństwa 
o proponowanych wymiarach 1,5 x 1 m. 

24. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z Instrukcją Dezynfekcji Rąk zgodnie z normą EN 
1500, umieszczone są przy Wejściach do Przedszkola, przed wejściem do Szatni, w każdej Sali 
Dydaktycznej, w każdym pomszczeniu sanitarnym i kuchennym.  

25. Instrukcje Mycia Rąk zgodnie z normą EN 1500 umieszczone zostają w każdym pomszczeniu 
sanitarnym i kuchennym.  

26. Instrukcje Prawidłowego Zdejmowania Maseczki, Instrukcje Prawidłowego Zdejmowania 
Rękawiczek oraz pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej oznaczone COVID-19 
umieszczone zostają przy Wejściu Głównym oraz Przy Wejściu Bocznym do Przedszkola. 
Pomieszczenia oznaczone odpowiednio NR 1 i Nr 10 na Schemacie Pomieszczeń Przedszkola 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

27. W Przedszkolu wyznaczone zostaje pomieszczenie Izolatka, służące izolacji Uczniów lub 
Członków Personelu z podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej. Pomieszczenie oznaczone 
na Schemacie Pomieszczeń Przedszkola stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7. 
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28. Personel Placówki, w zależności od ilości Uczniów, wyznaczy dla Uczniów miejsca w szatni w 
jak największej odległości. 

29. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Nr 2/2020 z dnia 10 marca 2020 wstrzymuje się 
i zabrania: 
- wszelkie wyjścia, wycieczki do miejsc publicznych, poza teren Przedszkola, 
- planowane przyjęcie wolontariuszy prowadzących zajęcia w j. angielskim, 
- spotkania grupowe i Zebrania z Rodzicami, 
- planowanie wyjść, wycieczek i imprez o charakterze publicznym i wewnętrznym, 
- ponadprogramowe zajęcia, warsztaty, imprezy dla Uczniów, w tym Ogólnorozwojowe Zajęcia 
Sportowe, Akompaniament Muzyczny, Lektorat Języka Angielskiego. 
- wszelkie inne aktywności o charakterze publicznym. 
Dyrektor Przedszkola ds. Pedagogicznych może wnioskować do Organu 
Prowadzącego/Dyrektora Przedszkola, o zgodę na wznowienie zajęć objętych Podstawą 
Programową (np. j. angielski) 
 

II. Procedury Przyprowadzania i Odbioru Ucznia: 
1. Rodzice/Opiekunowie Ucznia zobowiązani są poinformować Przedszkole o woli wznowienia 

opieki, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenia należy dokonać drogą 
elektroniczną na adres poczty e-mail Przedszkola: info@klub-misia-bo.pl 

2. W momencie wznowienia korzystania z usług Placówki, Rodzice/Opiekunowie Ucznia 
zobowiązani są do złożenia Oświadczenia, podpisanego przez obojga Rodziców/Opiekunów. 
Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Na podstawie Oświadczeń/Deklaracji Rodziców/Opiekunów, co do czasu pobytu Ucznia w 
Przedszkolu, Dyrektor Przedszkola ds. Pedagogicznych określi nowe godziny czasu pracy 
Przedszkola i przydzieli Uczniów do odpowiednich Grup. 

4. Uczniowie przyjmowani są do Przedszkola tylko i wyłącznie do godziny 9:00. W innym 
przypadku należy z 24 godzinnym wyprzedzeniem poinformować Przedszkole, drogą 
elektroniczną na adres wskazany w pkt. 1, o innej godzinie przyprowadzenia Ucznia do 
Przedszkola. 

5. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający/odbierający Uczniów do/z Przedszkola muszą 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do Personelu Placówki, jaki innych Uczniów i ich 
Rodziców wynoszący min. 2 m. 

6. W celu minimalizacji ryzyka zakażenia, Rodzice anonsują swoje przybycie przy użyciu 
dzwonka/domofonu lub telefonicznie. Po pojawieniu się członka Personelu Placówki, Uczeń 
jest pozostawiany w „Śluzie Bezpieczeństwa” (Wiatrołap Przedszkola), skąd odbierany jest 
przez członka Personelu Placówki. Pomieszczenia oznaczone NR 1 na Schemacie Pomieszczeń 
Przedszkola stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

7. Rodzice mogą wchodzić z Uczniami wyłącznie do przestrzeni wspólnej, Szatni Przedszkola tylko 
w wyjątkowych okolicznościach, z zachowaniem zasady: 1 Rodzic z Uczniem lub w odstępie od 
kolejnego Rodzica z Uczniem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 
środków ostrożności, m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

8. Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie Dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 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 w Izolatce oraz wezwać Rodziców do natychmiastowego odbioru z Placówki. 

9. Uczniowie do Przedszkola mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. 
10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno 

przyprowadzać Dziecka do Przedszkola. Uczniowie nie zostaną przyjęci do Przedszkola. 
11. Zatajenie informacji o występowaniu u Ucznia, członków jego rodziny, osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym lub innych, z którymi Uczeń miał kontakt, choroby 
zakaźnej, stanowi zagrożenie życia oraz zdrowia innych Członków Społeczności Przedszkolnej 
oraz Funkcjonariuszy Publicznych, którymi są Nauczyciele Przedszkola i podlega 
odpowiedzialności karnej. 

12. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała Ucznia. W 
przypadku braku zgody Uczniowie nie zostaną przyjęci do Przedszkola. 

13. Pomiaru temperatury ciała Ucznia dokonuje się zawsze w momencie przyjęcia Ucznia do 
Przedszkola, a także jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych.  

14. Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 
zabawek.  

15. Rodzice/Opiekunowie proszeni są o wyposażenie Ucznia w następujące Środki Higieny i Ochrony 
Osobistej: 
- obuwie na zmianę, 
- pełen zestaw odzieży do przebrania, 
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- opakowanie jednorazowych chusteczek „mokrych”, 
- opakowanie jednorazowych chusteczek „suchych”, 
- środki do osłony ust i nosa szt. 2,  
- rękawiczki ochronne w stosownym rozmiarze par 2, 
- pieluchy jednorazowe (o ile jest taka potrzeba), 
- komplet pościeli do „leżakowania” (o ile jest taka potrzeba). 

16. Dla każdego Dziecka przygotowany zostanie indywidualny, podpisany, plastikowy pojemnik na 
rzeczy osobiste określone w pkt. 15. 

 
III. Pobyt Osób Trzecich w Przedszkolu 
1. W Przedszkolu przebywać mogą tylko osoby zdrowe. 
2. Przebywanie Osób Trzecich w tym Rodziców/Opiekunów na terenie Przedszkola, poza Uczniami 

i Personelem Placówki, zostaje ograniczony do niezbędnego minimum, z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności, min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
rąk. 

3. O ile to możliwe Uczniowie powinni być przyjmowani do Przedszkola za pośrednictwem „Śluzy 
Bezpieczeństwa” (wiatrołap Przedszkola). Personel Placówki wyrazi zgodę wejścia 
Rodzica/Opiekuna do Szatni w uzasadnionych przypadkach. 

4. Pozostałe Osoby Trzecie, o ile to możliwe, zostają przyjęte poza obiektem Przedszkola. 
Rozmowy należy dokonać z zachowaniem 2 metrowego dystansu społecznego np. przez okno, 
poprzez Śluzę Bezpieczeństwa, poprzez ogrodzenie Przedszkola, lub telefonicznie. W tym celu 
na drzwiach placówki zostanie umieszczony numer telefonu bezpośrednio do Personelu 
Placówki. 

5. W związku z koniecznością minimalizacji ryzyka, wstrzymane zostają wszelkie zajęcia planowe, 
zajęcia dodatkowe, warsztaty, imprezy i spektakle na terenie Przedszkola. 
 

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 
1. Przedszkole wyposażone jest we wszystkie niezbędne Środki Higieny Osobistej, Detergenty, 

Środki Czyszczące, Środki do Dezynfekcji Rąk i Powierzchni, Środki Ochrony Osobistej Personelu 
Placówki. 

2. Wszystkie osoby wchodzące do Placówki, zobowiązuje się do nie wnoszenia żadnych środków 
spożywczych na teren Przedszkola. Jeżeli to konieczne, po wyrażeniu zgody przez Dyrektora 
Przedszkola ds. Pedagogicznych, należy je przekazać Personelowi Placówki. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do Przedszkola w tym Personel Placówki oraz Uczniów, 
zobowiązuje się do zmiany obuwia lub założenia ochraniaczy. Wejście do innych pomieszczeń 
niż szatnia, bez zgody Personelu Placówki jest zabronione. 

4. Wszystkie osoby wchodzące do Placówki w tym Rodziców, Uczniów, Personel Placówki, Osoby 
Współpracujące, gości, dostawców, itp. zobowiązuje się do dezynfekcji rąk (norma EN 1500) w 
momencie wejścia do Placówki lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i 
nosa. Stosowne preparaty chemiczne znajdują się przy wejściu do Placówki, o czym informuje 
się na Wejściu do Przedszkola. 

5. Personel Placówki ma obowiązek dopilnować wszystkie osoby wchodzące do Placówki w tym 
Rodziców/Opiekunów, Uczniów, Personel Placówki, Osoby Współpracujące, gości, dostawców, 
itp. do dezynfekcji rąk (norma EN 1500) w momencie wejścia do Placówki lub zakładania 
rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.  

6. Personel Placówki ma obowiązek dopilnować mycia z użyciem detergentu/dezynfekcji rąk 
(norma EN 1500) przez Uczniów przed wejściem do Sali Dydaktycznej: po wyjściu z szatni, 
toalety, po powrocie z poza terenu Placówki, przed i po posiłkach lub w innych uzasadnionych 
okolicznościach.  
Uwaga! Nie zaleca się częstego stosowania środków do dezynfekcji rąk przez Uczniów. 

7. Personel Placówki ma obowiązek mycia z użyciem detergentu/dezynfekcji rąk (norma EN 1500) 
po przyjściu do Przedszkola, po wyjściu z szatni, toalety, po powrocie z poza terenu Placówki, 
przed i po posiłkach lub w innych uzasadnionych okolicznościach. 

8. Personel 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 Sal Dydaktycznych, 
Szatni Uczniów i Personelu, Pomieszczeń Kuchennych lub przyległych ciągów komunikacyjnych 
mogących mieć styczność z czynnikami chorobotwórczymi w godzinach 9:00-10:00, po powrocie 
Uczniów z poza terenu Placówki, w przypadku wizyty osób trzecich lub w innych uzasadnionych 
okolicznościach. 

9. Cały Personel Placówki zobowiązany jest 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. Zaleca się pozostawienie wszystkich zbędnych przedmiotów i rzeczy osobistych w 
Szatni dla Personelu na wyznaczonej i oznaczonej półce. Szatnia Personelu Przedszkola 
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znajduje się w pomieszczeniu oznaczonym Nr 3 na Schemacie Pomieszczeń Przedszkola 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

10. Personel Placówki zobowiązany jest do dezynfekcji Sal Dydaktycznych, w tym powierzchni 
płaskich, blatów, parapetów, wykładzin, szafek, półek, szuflad, zabawek, sprzętu będących w 
użyciu, co najmniej dwa razy dziennie preparatem chemicznym, mopem parowym Vileda lub 
parownicą Kärcher. Dezynfekcji można dokonać tylko podczas pobytu Uczniów na Placu Zabaw, 
świeżym powietrzu, podczas spożywania posiłków. W innym wypadku należy przenieść Uczniów 
do innej, wolnej Sali Dydaktycznej. 

11. Personel Placówki zobowiązany jest do wietrzenia Sal Dydaktycznych co najmniej raz na 
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby, także w czasie zajęć, o ile warunki pogodowe są 
sprzyjające. 

12. Personel Placówki zobowiązany jest do uruchamiania w Salach Dydaktycznych, w których 
przebywają Uczniowie, podczas całego pobytu w Przedszkolu, urządzeń do oczyszczania 
powietrza, w które wyposażone są wszystkie Sale Dydaktyczne. W urządzeniach konieczne jest 
uruchomienie funkcji lampy UV i funkcji jonizacji powietrza. 

13. Uczniowie i Personel Placówki korzystają Toalet pojedynczo. Personel Placówki jest 
zobowiązany do mycia/dezynfekcji Toalety po każdorazowym użyciu, preparatem chemicznym, 
mopem parowym Vileda lub parownicą Kärcher. 

14. Cały Personel zobowiązuje się do zachowania higieny osobistej, czystości, higieny i 
bezpieczeństwa zgodnie z Procedurami HACCP i Poprawnymi Praktykami Higienicznymi 
obowiązującymi w Placówce z uwzględnieniem potrzeb zagrożenia epidemicznego. 

15. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 
czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek i 
powierzchni płaskich, w tym blatów, szafek, półek, szuflad w Salach Dydaktycznych i wszelkich 
pomieszczeniach, klawiatury komputerów, pianina, włączników elektrycznych jest prowadzony 
przy użyciu Rejestrów Czystości HACCP. 

16. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się 
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby Uczniowie nie byli 
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

17. Sprzęt na Placu Zabaw musi być regularnie czyszczony z użyciem myjki ciśnieniowej Kärcher, 
myty detergentem lub dezynfekowany po użyciu, przez każdą z Grup. Czynność mycia lub 
dezynfekcji należy odnotować w karcie Rejestr Czystości dedykowanej dla Placu Zabaw przez 
Personel Placówki. W przypadku braku takiej możliwości, lub kiedy Plac Zabaw, nie został 
uprzednio przygotowany, Plac Zabaw pozostaje nieczynny. 

18. Personel Placówki zobowiązany jest do użycia indywidualnych środków ochrony osobistej: 
jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem 
adekwatnie do potrzeb i aktualnej sytuacji, w tym, w przypadku, przeprowadzania zabiegów 
higienicznych u Dziecka lub wizyty Osób Trzecich w Przedszkolu. 

19. Cały Personel zobowiązuje się do codziennego stałego utrwalania Uczniom najlepszych 
nawyków higienicznych w tym mycia/dezynfekcji rąk (norma EN 1500). 

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

21. Higiena jamy ustnej (mycie zębów) zostaje wstrzymana do odwołania, niezbędne przybory 
higieniczne zostały/zostaną niezwłocznie zwrócone Rodzicom/Opiekunom Uczniów. 

22. Dopuszcza się „leżakowanie”. Leżak przypisany zostaje na stałe do danego Ucznia i oznakowany 
jego numerem INI lub inicjałami. Leżaki dezynfekuje się przed i po każdorazowym użyciu. 
Leżaki rozstawia się z zachowaniem 1,5 m odstępu pomiędzy odpoczywającymi Uczniami. 
Jeżeli jest taka możliwość, zależna od ilości Uczniów i ilości Grup do „leżakowania”, należy 
wyznaczyć oddzielną Salę Dydaktyczną.  

23. Personel Placówki jest zobowiązany zwrócić pościel oraz rzeczy osobiste Uczniów, Rodzicom do 
prania i dezynfekcji co najmniej raz w tygodniu, w każdy piątek, a w przypadku gdy jest to 
dzień wolny od pracy, w dzień roboczy poprzedzający lub następujący po tym dniu. 

 
V. Wydawanie Posiłków: 
1. Minimalna ilość dziennych porcji dostarczana przez firmę przygotowującą i dostarczającą 

posiłki wynosi 10 porcji/zestawów. 
2. Personel Placówki zapewni dostęp do wody i napojów indywidualnie dla każdego Ucznia, z 

zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego, w jednorazowych pojemnikach, w 
wyparzonych pojemnikach wielorazowych, w indywidualnych butelkach itp. 

3. Przy organizacji żywienia, Personel Placówki, obok warunków higienicznych wymaganych 
przepisami prawa i procedurą HACCP, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 
dodatkowo bezwzględnie stosuje zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 
epidemiologicznego, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy musi wynosić 1,5 m, a jeśli 
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to niemożliwe, Personel Placówki stosuje środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do 
czyszczenia powierzchni i sprzętów. Personel Placówki zobowiązany jest do utrzymania 
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

4. Dyrektora Przedszkola ds. Pedagogicznych zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego 
korzystania z posiłków. 

5. Do organizacji żywienia przeznacza się pomieszczenie Sala 5/A, oznaczone Schemacie 
Pomieszczeń Przedszkola stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4, oraz pomieszczenie 
kuchenne Rozdzielnia Posiłków Nr 9. 

6. Pomieszczenie Sala 5/A, zostaje wyposażona w 6 stolików. Przy każdym stoliku może 
jednocześnie spożywać posiłek maksymalnie 2 Uczniów, siedzących naprzeciwko siebie na jego 
węższych końcach. 

7. W przypadku organizacji większej niż jedna Grupy, stosuje się zmianowe wydawanie posiłków. 
8. Ze stolików zostają usunięte ceraty. Czyszczenie blatów stolików i poręczy krzeseł następuje 

po zakończeniu posiłku przez każdą z Grup.  
9. Posiłki spożywane są przy użyciu naczyń i sztućców jednorazowego użytku. 
10. Dyrektor Przedszkola ds. Pedagogicznych może zastosować i zlecić firmie przygotowującej i 

dostarczającej posiłki, porcjowanie posiłków w indywidualnych pojemnikach jednorazowych 
dedykowanych dla każdego Ucznia. W takim przypadku Rodzice/Opiekunowie będą zobowiązani 
do pokrycia dodatkowych kosztów porcjowania, opakowań i sztućców jednorazowych. 

11. Naczynia jednorazowe są niezwłocznie usuwane z Placówki i wrzucane do stosownego 
pojemnika na odpady. 

12. Dostawca posiłków po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym o godzinie dostawy, pozostawia 
pojemniki zbiorcze przed Wejściem Bocznym do Przedszkola, oznaczonym Nr 10 na Schemacie 
Pomieszczeń Przedszkola stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 
VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u Ucznia: 
1. Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie Dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie z objawami chorobowymi: stanem podgorączkowym, 
gorączkowym, katarem, kaszlem itp. nie mogą być przyjmowani do Przedszkola.  

2. Uczniowie do Przedszkola mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. 
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać Dziecka do Przedszkola. Uczniowie nie zostaną przyjęci do Przedszkola. 
4. Zatajenie informacji o występowaniu u Ucznia, członków jego rodziny, osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym lub innych z którymi Uczeń miał kontakt, choroby zakaźnej, 
stanowi zagrożenie życia oraz zdrowia innych Członków Społeczności Przedszkolnej i podlega 
odpowiedzialności karnej. 

5. W Przedszkolu wyznaczone zostaje pomieszczenie Izolatka, służące izolacji Uczniów lub 
Członków Personelu z podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej. Pomieszczenie oznaczone 
na Schemacie Pomieszczeń Przedszkola stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7. 

6. Jeżeli Uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy, w przypadku podejrzenia zaistnienia 
objawów choroby zakaźnej Personel Placówki zobowiązany jest niezwłocznie odizolować Ucznia 
w przeznaczonym do tego pomieszczeniu Izolatka.  

7. W przypadku gdy pomieszczenie Izolatki jest niedostępne, Personel Placówki umieszcza Ucznia 
w innym odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 
odległości od innych osób. 

8. Pozostali Uczniowie i wszyscy Członkowie Personelu Placówki zobowiązani są do niezwłocznego 
użycia środków ochrony osobistej w tym zakrycia ust i nosa oraz założenia rękawiczek. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał Uczeń, podlega gruntownemu sprzątaniu i 
dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami (powierzchnie dotykowe, 
klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. Personel Placówki zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Rodzicami/Opiekunami 
Ucznia za pośrednictwem ich numeru telefonu komórkowego dostępnego w Dzienniku Zajęć 
Przedszkola lub na Odrębnej Liście Alarmowej w celu pilnego odebrania Ucznia z Przedszkola. 

11. W przypadku potwierdzenia wystąpienia u Ucznia choroby Covid-19 lub innej choroby zakaźnej, 
Rodzic/Opiekun jest bezwzględnie zobowiązany powiadomić o tym fakcie Dyrektora 
Przedszkola ds. Pedagogicznych pod rygorem odpowiedzialności określonej przepisami 
szczególnymi. 

12. Dyrektor Przedszkola ds. Pedagogicznych zobowiązany jest wstrzymać przyjmowanie Uczniów, 
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 
VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u Personelu Placówki: 
1. Do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić tylko i wyłącznie zdrowi Członkowie Personelu 

Placówki, osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 
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2. Członkowie Personelu Placówki powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi 
nie będą angażowani w zajęcia, w miarę możliwości personalnych Przedszkola. W takim 
wypadku będą zobowiązani do wykonywania innej pracy. 

3. Personel Placówki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie może przychodzić do 
pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno—
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 
nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID-19. 

4. W Przedszkolu wyznaczone zostaje pomieszczenie Izolatka, służące izolacji Uczniów lub 
Członków Personelu z podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej. Pomieszczenie oznaczone 
na Schemacie Pomieszczeń Przedszkola stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7. 

5. W przypadku wystąpienia u Członka Personelu Placówki, będącego na stanowisku pracy, 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 zobowiązany jest on do 
niezwłocznego zaprzestania pracy. Personel Placówki zobowiązany jest niezwłocznie 
odizolować tego Członka Personelu Placówki w przeznaczonym do tego pomieszczeniu Izolatka. 

6. W przypadku gdy pomieszczenie Izolatki jest niedostępne Personel Placówki umieszcza Członka 
Personelu Placówki w innym odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 
zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomi 
Rodziców/Opiekunów w celu pilnego odebrania Ucznia z Przedszkola. 

7. Uczniowie i wszyscy Członkowie Personelu Placówki zobowiązani są do niezwłocznego użycia 
środków ochrony osobistej w tym zakrycia ust i nosa oraz założenia rękawiczek. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał Członek Personelu Placówki, podlega gruntownemu 
sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami (powierzchnie 
dotykowe ,klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

9. Dyrektor Przedszkola ds. Pedagogicznych zobowiązany jest wstrzymać przyjmowanie Uczniów, 
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

10. Personel Placówki bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 
zaistniały przypadek. 

11. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gis.gov.pl , oraz 
www.gov.pI/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

12. W przypadku wątpliwości Personel Placówki zobowiązany jest zwrócić się do właściwej 
powiatowej stacji sanitarno—epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 
Rododzicom/Opiekunomm zaleca się, a Personel Placówki zobowiązany jest do bieżącego 
śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na 
stronach: 
www.gis.gov.pl lub www.gov.pI/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

Niepubliczne Przedszkole "Klub Przedszkolaka Misia Bo" 
ul. Światowida 47, 03-144 Warszawa 
Telefon kontaktowy: +48 512 076 092 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie 
ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa 
Telefon kontaktowy czynny w godzinach 08:00-15:35: 22 310 79 00 
Telefon alarmowy czynny w godzinach 15:35-08:00: +48 606 108 040  
 
Telefon Alarmowy: 112 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Straż Pożarna: 998 
Policja: 997 

Dyrektora ds. Pedagogicznych zobowiązuje się do: 
1. Zapoznana Personelu z treścią Zarządzenia. 
2. Wdrożenia Zarządzenia w życie z dniem 06.05.2020 r. 
3. Bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez Personel Placówki zapisów Zarządzenia.  
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Załączniki: 
- Załącznik Nr 1 Schemat Pomieszczeń KMB-P COVID-19 
- Załącznik Nr 2 Oświadczenie Pracownika KMB COVID-19 
- Załącznik Nr 3 Oświadczenie Rodzica KMB COVID-19 
- Załącznik Nr 3 Instrukcja Mycia Rąk COVID-19, 
- Załącznik Nr 4 Instrukcja Dezynfekcji Rąk COVID-19, 
- Załącznik Nr 5 Instrukcja Prawidłowego Zdejmowania Maseczki COVID-19, 
- Załącznik Nr 6 Instrukcja Prawidłowego Zdejmowania Rękawiczek COVID-19. 
 
 

5 czerwca 2020 r. 

 
                                                                                             Dyrektor Przedszkola 


