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Zarządzenie Nr  34/2021/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku 

z dnia 04.04.2022 r. 

 

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego 

uwzględniające wytyczne MEiN, MZ i GIS,  

obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Rudniku dla przedszkoli w czasie trwania pandemii 

od 04.04.2022 r. 
    

 

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa 

i higieny dzieci objętych opieką placówki i ich rodziców oraz pracowników świadczących pracę  

w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie ZSP w Rudnik zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz MEiN. 

 

 

I. Organizacja zajęć: 

 

1. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej.  

2. Po przyjściu dzieci (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności należy umyć ręce 

wodą z mydłem.  

3. Dzieci są przyprowadzane/odbierane do podmiotu przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Opiekunowie winni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności 

zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.  

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodząc do budynku placówki lub na teren 

placówki, powinni zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

6. Na terenie placówki mogą przebywać osoby trzecie, które nie wykazują objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej. Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu placówki w 

szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się 

higienę rąk. 
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7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun 

za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem 

środków ostrożności (tylko osoba zdrowa). 

8. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o 

regularne czyszczenie / pranie / ew. dezynfekcję zabawki. 

9. W czasie, gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć 

wietrzy się sale i części wspólne (korytarze). 

10. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony 

kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. 

11. W celu szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka stosuje się narzędzie 

telekomunikacyjne i internetowe. 

12. Placówka posiada termometr bezdotykowy. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów 

na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

13. Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję 

choroby zakaźnej dziecko odizolowuje się w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu. Następnie niezwłocznie powiadomią się rodziców/opiekunów dziecka w celu 

pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

14. Nauczyciele są zobowiązani do dopilnowania stosowania przez dzieci ogólnych zasady 

higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie 

dawaj łyka koledze, nie liż zabawki) 

15. Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z 

pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością 

skorzystania z terenów rekreacyjnych. 

16. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien jest regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu. 

17. Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu 

zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw). 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
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1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

3. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych - 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników. 

4. Podczas przeprowadzania dezynfekcji 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 dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5.  Placówka dysponuje indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego 

użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).\ 

6. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie 

pojemników na odpady. 

 

III. Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji zapewnia się higieniczne 

warunki wymagane przepisami prawa. 

2. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka 
 

1. Do pracy w podmiocie przychodzą jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 

2. Do placówki przychodzą 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. 
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4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy 

niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku 

postępowania. 

5. Wyznacza się obszar wyposażony w środki ochrony indywidualnej, środki myjące, w 

którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów 

chorobowych. 

6. W miejscu, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 

infekcję lub chorobę zakaźną przeprowadza się dodatkowe sprzątanie zgodnie z 

procedurami podmiotu, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. Placówka śledzi na bieżąco obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

 

 

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW 

w czasie trwania pandemii/epidemii  
 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU 

tel. 32 410 64 93 

 

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RACIBORZU 

tel. 32 415 28 93  

 
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia: 

+ 48 222 500 115 

 

NUMER ALARMOWY 
tel. 997   lub   112 

 


