
 
 

 

 

 

 

Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia 

koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19  

w Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w Lublinie 

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25  sierpnia  

2020 r. 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 , 567 i 1337). 
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1. Cel procedury 
Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z  działaniami 

profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności: 

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) oraz osób 

pozostających pod opieką placówki. 

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz osób pozostających 

pod opieką placówki. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów placówki w danym przedziale czasowym, w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania 

stanu epidemii. 

 

2. Zakres procedury 

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci, 

pozostających pod opieką przedszkola i odnosi się do sposobów i zasad związanych                           

z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-

Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 

 

3. Odpowiedzialność 

3.1. Organ prowadzący odpowiedzialny za zapewnienie środków ochrony , w tym środków 

ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni 

3.2. Dyrekcja Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie odpowiedzialna za wdrożenie 

procedury, zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór nad procedurą 

3.3. Pracownicy Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie odpowiedzialni za stosowanie 

niemniejszej procedury. 

3.4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do placówki zobowiązani są do 

realizacji wytycznych zawartych w procedurze. 

 

 

4.Wytyczne dla rodziców 

 
4.1. Do przedszkola  może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

4.2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do przedszkola  

i z przedszkola opiekunowie i dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

4.3.  W przypadku zauważenia przez pracowników przedszkola niepokojących objawów 

chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, zmiany skórne itp.) dziecko nie będzie 

przyjęte do placówki. 



4.4. Rodzice posyłający dziecko do placówki mają obowiązek złożenia deklaracji o stanie 

zdrowia dziecka zawartej  w oświadczeniu rodzica/prawnego opiekuna  (załącznik nr 1 ). 

4.5.  Każdy rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego zobowiązany jest zapoznać się  

i stosować do postanowień procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących 

ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19  

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego  

z dn. 25 sierpnia 2020 r. 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 ,567, 1337)  

(załącznik nr 1). 

4.6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie 

powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/ pranie / dezynfekcję 

zabawki. 

4.7. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 

wchodząc do przestrzeni wspólnej mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu 

do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący  min. 1,5 m.  

4.8.  Rodzice/opiekunowie oczekujący przed wejściem do budynku przedszkola  

do przestrzeni wspólnej mają obowiązek zachować dystans społeczny wynoszący 1,5 m od 

innych osób oczekujących.  

4.9.  Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z do przedszkola mają 

obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu szalik 

oraz dezynfekcji rąk /założenia rękawiczek jednorazowych wchodząc do budynku (przedszkole 

nie zapewnia rękawiczek) . 

4.10. Rodzice/ opiekunowie pomagają dzieciom rozebrać się/ ubrać się i zmienić obuwie. 

Rodzice/ opiekunowie odwieszają ubrania na  wieszak.   

4.11. Niedopuszczalne jest wchodzenie przez osoby przyprowadzające i odbierające dziecko 

do innych pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci lub ma  miejsce proces 

przygotowywania posiłków. 

4.12. Dziecko do sali zajęć odprowadza/ przyprowadza pracownik dyżurujący w szatni. 

4.13. Rodzice / opiekunowie  są zobowiązani wyrazić zgodę na  pomiar temperatury ciała 

dziecka lub jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych (załącznik nr 1). 

4.14. Dziecko przejawiające  niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone  

w Izolatorium lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób. 

4.15.  Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka  

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Dyrektor/Nauczyciel 

placówki będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie. 



4.16. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania 

placówki  o pozytywnym wyniku testu na  koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę 

COVID-19stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka. 

4.17. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się przed ponownym powrotem do przedszkola 

złożyć oświadczenie o stanie zdrowia dziecka  lekarskie, jeżeli  wystąpiły niepokojące objawy 

u dziecka przed  ponownym powrotem do oddziału przedszkolnego.  

4.18. Wskazane jest aby rodzice/opiekunowie przypominali dziecku o podstawowych 

zasadach higieny z podkreśleniem, że  powinno unikać dotykania oczu, ust i nosa. 

4.19. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce, 

rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie przedszkola  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe  lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych). Liczba rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres 

adaptacyjny będzie ograniczona do niezbędnego minimum umożliwiając osobom zachowanie 

dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m. 

 

 

5. Sposób postępowania 
Część I 

5.1. Organizacja opieki w placówce 

 

5.1.1. Ograniczenie przebywania osób z zewnątrz  w placówce do niezbędnego minimum,                      

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych i w wyznaczonych obszarach - ( rejestr wejść i wyjść itp.) (załącznik nr 2). 

5.1.2. Nauczyciele/ Opiekunowie zobowiązani są do dopilnowania regularnego mycia rąk 

wodą z mydłem przez dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

5.1.3. Jedna grupa dzieci  w miarę możliwości organizacyjnych przebywać w wyznaczonej                  

i stałej sali. 

5.1.4.Zaleca się aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych  

ci sami nauczyciele. 

5.1.5.W grupie integracyjnej przebywa 20 dzieci, w tym nie więcej niż 5 dzieci 

niepełnosprawnych.  

5.1.6. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci  

od 3 do 5 dzieci powinna wynosić, co najmniej 15 m2, w przypadku liczby dzieci większej niż 

5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega 

odpowiedniemu zwiększeniu na każde dziecko, o co najmniej 2m2, jednakże powierzchnia 

przypadająca na 1 dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. Do przestrzeni o której mowa 

nie wlicza się pomieszczeń kuchni, pomieszczeń pomocniczych w tym ciągów 

komunikacyjnych, higieniczno sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się  

z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej. 

5.1.7. W salach, w których przebywają grupy usunięto wszystkie przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (tj. dywany, pluszowe zabawki,  itp.).  Wszystkie 

pozostałe zabawki, w tym przybory sportowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane  

po każdym dniu zajęć. 



5.1.8.W salach zajęć ustawiono stoliki z zachowaniem bezpiecznych odległości między 

dziećmi. Stoliki są dezynfekowane przed i po posiłkach oraz  po każdym dniu zajęć przez 

personel obsługowy. 

5.1.9. Sala, gdzie odbywają się zajęcia są regularnie, co najmniej raz na godzinę wietrzone,                  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

5.1.10. Na czas wietrzenia sali nauczyciel organizuje dzieciom aktywność w sali 

gimnastycznej, w ogrodzie przedszkolny z zachowaniem zasady, że w tym samym czasie może 

tam przebywać jedna grupa. 

5.1.11. Podczas wietrzenia sali woźna myje powierzenie stolików, krzesełka, w miarę potrzeb 

podłogę wodą z dodatkiem detergentów. 

5.1.12. Zabawy ruchowe i gimnastyczne prowadzone są przy otwartych oknach. 

5.1.13. Do osuszania rąk używa się wyłącznie ręczników papierowych. 

5.1.14. Dzieci 3 i 4 letnie  mogą korzystać z możliwości tzw. leżakowania. Każdy leżak jest 

podpisany i podobnie jak pościel przyporządkowany do konkretnego dziecka. Zabiegi 

dezynfekcyjne leżaków wykonywane są codziennie po wstaniu dzieci a pościel odkładana do 

codziennie dezynfekowanych szafeczek. 

5.1.15. Opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. 

5.1.16. Personel  kuchenny i pracownicy administracji i obsługi sprzątającej mają ograniczony  

kontakt z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi. 

5.1.17.Placówka wyposażona jest w termometry bezdotykowe. Rodzice/opiekunowie  

są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

5.1.18.Wyznaczono miejsce do odizolowania dziecka, które manifestuje, przejawia 

niepokojące objawy choroby. Dziecko takie, należy natychmiast umieścić  w Izolatorium,                

lub w wyznaczonym miejscu  z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób                                       

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka                               

z placówki.  

5.1.19. Ustalono telefoniczny  sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

Rodzice potwierdzają aktualność numerów telefonów by móc się z nimi skontaktować                      

w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych. Numer telefonu do kontaktu              

z dyrektorem przedszkola umieszczony jest w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń dla 

rodziców. 

5.1.20. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu i korzystanie z placu zabaw 

przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich  i zmianowości grup jest dozwolone.  

Na placu zabaw mogą przebyć dzieci z 2 oddziałów w 2 wyznaczonych strefach. Sprzęt na 

placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentów i dezynfekowany po każdym 

pobycie  grup dzieci. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie. 

5.1.21. Dopuszcza się wyjście z dziećmi poza teren placówki na pobliskie tereny rekreacyjne.  

W przypadku korzystania przez grupę dzieci z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca 

się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem 

detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp. 

 

 

 

 

 

 



Część II 
5.2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

5.2.1. Przed wejściem do budynku umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieszczono informację o konieczności dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe, 

wchodzące na teren placówki. 

5.2.2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu, zakładaniu 

rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa. 

5.2.3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 

dopilnowania, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, 

po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

5.2.4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości urządzeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach 

pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Toalety dezynfekowane są na bieżąco 

(załącznik nr 3). 

5.2.5. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka dezynfekującego. Pracownicy 

zapoznani są z treścią kart charakterystyki (załącznik nr 4). Przestrzegany jest czas niezbędny 

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5.2.6. Personelowi opiekującymi się dziećmi, służbom porządkowym oraz pracownikom 

mającym kontakt z użytkownikami zapewniono dostępu do środków indywidualnej ochrony 

osobistej (maseczki ochronne na usta i nos, rękawice jednorazowe, a także fartuchy z długim 

rękawem, do użycia w razie konieczności np. przeprowadzanie zabiegów higienicznych  

u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji) – (załącznik nr 5). 

5.2.7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia 

rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. Pracownicy zapoznali się 

z treścią tych instrukcji (załącznik nr 6). 

5.2.8. Podczas udzielania dziecku pomocy w czynnościach higienicznych, pracownik musi 

być zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, fartuch), które po jednorazowym 

zastosowaniu należy uprać a jednorazowe wyrzucić. 

5.2.9. Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni stosowany jest wyłącznie przez osoby dorosłe. 

Zabrania się stosowania preparatów dezynfekcyjnych do rąk u dzieci. Płyny do dezynfekcji są 

odpowiednio oznaczone i przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

5.2.10. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa zarówno przez dzieci, 

nauczycieli jak i personel pomocniczy. Nie ma jednak przeszkód aby korzystać z takiej formy 

zabezpieczenia pod warunkiem użytkowania zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 

 

Część III 

 
5.3. Gastronomia 

 

5.3.1. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników: odległość stanowisk pracy wynosząca  min, 1,5 m lub 

środki ochrony osobistej, zapewniono płyny dezynfekcyjne do czyszczenia powierzchni  



i sprzętów, wprowadzono obowiązek mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców a także higieny osobistej. 

5.3.2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych  w każdej sali 

dla poszczególnych grup. Każdorazowo następuje czyszczenie blatów stołów i krzeseł w każdej 

grupie. 

5.3.3. Szczegółowy sposób wydawania posiłków określa  procedura wydawania posiłków. 

5.3.4. Wielorazowe naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce w temperaturze min. 60ºC                                          

 

 

                                                          Część IV 
 

5.4  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu 

placówki 

5.4.1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.   

5.4.2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni 

przychodzić do pracy. Ich obowiązkiem jest pozostanie w domu i skontaktowanie się 

telefoniczne z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzgodnić teleporadę medyczną,  

a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,  

że mogą być zakażeni koronawirusem. Jeżeli  wynik testu na koronawirusa będzie pozytywny 

należy natychmiast poinformować pracodawcę i skontaktować się telefonicznie z powiatową 

stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114) 

w godz. 7:30 - 15:00 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego: 607 244 860. 

5.4.3. Pracownicy mają obowiązek poinformowania dyrektora o każdym możliwym kontakcie 

z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie. 

5.4.4. Podczas organizacji pracy pracownikom powyżej 60r. życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi stosuje się rozwiązania minimalizujące  ryzyko zakażenia (np. praca tylko  

w jednej grupie, ograniczony kontakt z personelem placówki i innymi nauczycielami, w miarę 

możliwości telefoniczny lub meilowy kontakt z rodzicami) . 

5.4.5. Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący 

pomieszczenie/wydzielono obszar, w którym będzie możliwa izolacja osoby  

w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie „Izolatorium” wraz  

z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble), w którym  przebywał pracownik będzie gruntownie 

sprzątane, zdezynfekowane przez pracownika placówki wyposażonego w odzież ochronną. 

5.4.6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie                                       

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną. 

5.4.7. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręczy, uchwyty) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 

wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

5.4.8. W przypadku potwierdzonego zakażenia lub podejrzenia o zakażenie SARS-CoV-2   

na terenie placówki należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 



sanitarnego. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie, w części/ częściach 

przedszkola, w których przebywała osoba zakażona lub podejrzana  

o zakażenie i  stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie https://www.gov.pl/web/koronowirus oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się 

do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

5.4.9. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną  w Lublinie (tel. 81 - 4787147, 81- 4787113, 81 - 4787114)  

w godz. 7:30 - 15:00 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego  

(tel. 607 244 860) i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. Powiadomić  Organ 

Prowadzący (tel. 81 - 466 39 00) i Kuratora Oświaty (tel. 81 - 538 52 00). 

5.4.10. W szatni i pokoju nauczycielskim na tablicach informacyjnych umieszczono potrzebne 

numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

5.4.11. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady. 

5.4.12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

Część V 

 

5.5  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka 

5.5.1 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka przebywającego                        

w placówce sprawdza się temperaturę i umieszcza się dziecko  w Izolatorium. W Izolatorium 

dziecko przebywa pod opieką personelu przedszkola. Placówka Kontaktuje się z rodzicami 

telefonicznie. Rodzice   z dzieckiem udają się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli występują 

duszności u dziecka wyzywamy karetkę pogotowia oraz kontaktujemy się z rodzicami.  

5.5.2 Jeżeli  wynik testu na koronawirusa dziecka będzie pozytywny rodzic natychmiast  musi 

poinformować  dyrektora placówki lub nauczyciela opiekującego się  grupą.   Dyrektor  

lub nauczyciel  kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną  

w Lublinie (tel. 81 - 4787147, 81 - 4787113, 81 - 4787114) w godz. 7:30 - 15:00 po godz. 15:00 

Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego  (tel. 607 244 860)  i  stosować się ściśle do wydanych 

instrukcji i poleceń. 

5.5.3 Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący 

pomieszczenie/wydzielono obszar  Izolatorium, w którym będzie możliwa izolacja dziecka  

w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem 

(klamki, uchwyty, meble) Izolatorium, w którym  przebywało dziecko będzie gruntownie 

sprzątane, zdezynfekowane przez pracownika placówki wyposażonego w odpowiednio odzież 

ochronną. 

5.5.4 Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie (tel.  (81)4787147, (81)4787102, (81)4787114, 

(81)4787129, e-mail psse.lublin@pis.gov.pl, po godz. 15:00 Dyżur Oddziału 

Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosować się ściśle do wydanych instrukcji  

i poleceń.  Powiadomić Organ Prowadzący (tel. 81 466 39 00); e-mail: oswiata@lubli.eu  

https://www.gov.pl/web/koronowirus
https://www.gov.pl/web/gis
mailto:psse.lublin@pis.gov.pl
mailto:oswiata@lubli.eu


i Kuratora Oświaty (tel. 81 538 52 00), e-mail: kuratorium@kolublin.pl . Służby medyczne: 

999 lub 112. Dyrektora : 81 525 14 59, lub 661 337 084,   e-mail poczta@p39.lublin.eu. 

5.5.5 W  szatni i w pokoju nauczycielskim na tablicach informacyjnych umieszczono 

potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.  

5.5.6 W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka , należy sporządzić i monitorować listę 

osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają 

obowiązek stosowania się do wydanych instrukcji i poleceń. GIS dla osób mających styczność 

z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl 

5.5.7 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady. 

5.5.8 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

6. Załączniki lub inne dokumenty, które będą stosowane w tej procedurze 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

Załącznik nr 2 - Rejestr wejść i wyjść. 

Załącznik nr 3 - Rejestr dezynfekcji : sale zajęć, ciągi komunikacyjne, plac zabaw. 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z  kartą charakterystyki.  

Załącznik nr 5 - Potwierdzenie odbioru środków ochrony indywidualnej. 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami. 

 

7. Sposób prezentacji procedury  
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 

2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury. 

 

8. Tryb dokonania zmian w procedurze 
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek 

rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. 

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

 
 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r. 
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Załącznik  nr 1 
do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych 

minimalizujących  ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
 wywołującego chorobę COVID-19  

w Przedszkola  Integracyjnego nr 39 w Lublinie 
 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

 
1. Oświadczam, że znana mi jest Procedura dotyczącą działań profilaktycznych minimalizującej 

ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 

obowiązująca w Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w Lublinie a zwłaszcza z wytycznymi dla 

rodziców.  

 
2. W trosce o właściwe sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu Integracyjnym nr 39                            

w Lublinie w okresie epidemii COVID-19 wyrażam zgodę na wykonywanie pomiarów 

temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w obecności rodzica/opiekuna 

prawnego przy pozostawianiu dziecka w przedszkolu oraz w czasie pobytu dziecka pod opieką 

nauczyciela. Jestem świadomy/świadoma, że w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela 

niepokojących objawów chorobowych u dziecka jestem zobowiązany/a do niezwłocznego 

stawienia się w przedszkolu.  

 

 

3. Oświadczam, że mój syn /córka  ………………………………………….…………jest 

zdrowy/a, nie ma objawów zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę 

COVID-19 oraz nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną oraz z osobą przebywającą na 

kwarantannie . 
 

4. Oświadczam, że w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u mojego dziecka 

nauczyciel lub dyrektor przedszkola powinien skontaktować się telefonicznie z pierwszą osobą 

wskazaną na poniższym wykazie. W przypadku nie odebrania telefonu przez tą osobą, 

pracownik przedszkola powinien dzwonić do kolejnej osoby w wykazie. 

 

 

1/ …………………………………………………………….tel. ………………………….. 

Imię i nazwisko  

 

2/ …………………………………………………………….tel. ………………………….. 

Imię i nazwisko  

 

3/ …………………………………………………………….tel. …………………………… 

Imię i nazwisko  

 

4/ …………………………………………………………….tel. ………………………….. 

Imię i nazwisko  

 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

Data i podpis pracownika/ rodziców/opiekunów prawnych 
 

 



Załącznik  nr 2 
do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych 

minimalizujących  ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
 wywołującego chorobę COVID-19  

w Przedszkola  Integracyjnego nr 39 w Lublinie 
 

 

 

 

Rejestr wejść/ wyjść 
 

Lp Imię i 

Nazwisko 

Nazwa Firmy Data, Godz. 

wejścia 

Godz. wyjścia  podpis 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 3 
do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych 

minimalizujących  ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
 wywołującego chorobę COVID-19  

w Przedszkola  Integracyjnego nr 39 w Lublinie 
 

 

Rejestr dezynfekcji ( strefy komunikacyjne/  toalety/ sala zajęć/ jadalnia /  plac zabaw ) 
 

Lp Data  Godzina  Podpis  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Lp Data/ 

godzina  

Strefa 

komunikacyjna 

(korytarze, 

poręcze, 

włączniki itp.)  

Toalety  Sala 

zajęć  

Zabawki  Plac 

zabaw  

 Podpis 

  Godz. / 

 

      

 Data/ 

godzina 

Tak /nie  Tak /nie  Tak /nie  Tak /nie  Tak /nie  Tak/nie   Podpis  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 4 
do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych 

minimalizujących  ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
 wywołującego chorobę COVID-19  

w Przedszkola  Integracyjnego nr 39 w Lublinie 

 

 

Ja, niżej podpisany/a , oświadczam, że zapoznałem się z kartami preparatu 

 

……………………………………………………………………….. 

(nazwa preparatu) 

 

 

Lp Imię i nazwisko pracownika Data i Podpis pracownika 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8 

 

  

9 

 

  

10 

 

  

11 

 

  

12 

 

  

13 

 

  

14 

 

  

15 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 5 
do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych 

minimalizujących  ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
 wywołującego chorobę COVID-19  

w Przedszkola  Integracyjnego nr 39 w Lublinie 
 

Potwierdzenie odbioru środków ochronny indywidualnej  

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że odebrałem/am 

 

 

Lp Środki ochronny 

indywidualnej  

Imię i nazwisko pracownika Data i Podpis pracownika 

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

4   

 

 

5   

 

 

6   

 

 

7   

 

 

8 

 

   

9 

 

   

10 

 

   

11 

 

   

12 

 

   

13 

 

   

14 

 

   

15 

 

   

 

 

 



Załącznik  nr 6 
do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych 

minimalizujących  ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
 wywołującego chorobę COVID-19  

w Przedszkola  Integracyjnego nr 39 w Lublinie 
 

 

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z INSTRUKCJAMI 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem/am  się z  instrukcją mycia rąk, instrukcją 

zdejmowania i zakładania rękawiczek jednorazowych, instrukcją zdejmowania i zakładania 

maseczki i z instrukcją dezynfekcji  rąk. 

 

Lp Imię i nazwisko pracownika Data i Podpis pracownika 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8 

 

  

9 

 

  

10 

 

  

11 

 

  

12 

 

  

13 

 

  

14 

 

  

15 

 

  

 


