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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU „HAJDUCZEK” 

w okresie stanu epidemii COVID-19 

 

W związku z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 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 – IV aktualizacja, w okresie stanu 

epidemii, wprowadza się następujące zmiany w organizacji Niepublicznego Przedszkola i Żłobka 

„Hajduczek” w następujących lokalizacjach: 

1) Chorzów, ul. Prusa 7, 

2) Chorzów, ul. Podmiejska 62. 

I. Organizacja pracy placówki: 

1. W okresie stanu epidemii, w celu zapewnienia możliwości przebywania wychowanków 

Przedszkola lub Żłóbka w stałych grupach i w salach oraz uniknięcia rotacji nauczycieli, podczas 

sprawowania opieki, placówki będą otwarte w godzinach: 

Żłobek przy ul. Podmiejskiej 62: 6.30 – 16.30 

Żłobek przy ul. Prusa 7: 6.30 – 17.00 

Przedszkole przy ul. Prusa 7: 6.30 – 17.30 (grupy specjalne: 7.00 – 15.30) 

2. Dzieci należy przyprowadzać i odbierać z Przedszkola lub Żłobka w godzinach podanych 

opiekunom grup w celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej organizacji placówki i 

umożliwienia przeprowadzania dezynfekcji. 

3. Przedszkole i Żłobek zapewnia w placówce środki higieniczne dla wychowanków Przedszkola i 

Żłobka, nauczycieli i pracowników oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, potrzebne 

do bieżącego funkcjonowania placówki, w czasie epidemii COVID-19 oraz wdraża określone w 

niniejszym dokumencie procedury mające na celu zapewnienie bezpiecznej organizacji 

placówki. 

II. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki: 

1. Warunkiem przyjęcia i uczęszczania przez dziecko do Przedszkola lub Żłobka jest podpisanie 

przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej Polityki. 

2. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola lub 

Żłobka zdrowego dziecka, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. W celu uniknięcia ryzyka 

zarażenia pozostałych wychowanków Przedszkola lub Żłobka oraz innych przebywających w 

nim osób, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych lub istnienia po stronie 

nauczyciela przyjmującego dziecko uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia 

wychowanka Przedszkola lub Żłobka, nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do 

Przedszkola lub Żłobka. 

3. Dzieci do Przedszkola lub Żłobka są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby 

zdrowe. 
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4. W okresie stanu epidemii rodzice (opiekunowie prawni) powinni w miarę możliwości wskazać 

jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z Przedszkola lub Żłobka, jeżeli 

rodzice nie mogą osobiście przyprowadzać i odbierać dziecka. 

5. Niedozwolone jest przyprowadzanie dziecka do Przedszkola lub Żłobka, jeżeli w domu 

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.  

6. Rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku we własnym zakresie indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z placówki. 

7. W okresie stanu epidemii COVID-19, na terenie Przedszkola i Żłobka obowiązuje całkowity 

zakaz przebywania osób z zewnątrz. Osoby przyprowadzające lub odbierające dzieci z 

Przedszkola lub Żłobka obowiązane są zachować dystans społeczny względem pozostałych 

osób, w tym pracowników Przedszkola lub Żłobka jak i innych dzieci i rodziców wynoszący co 

najmniej 1,5 metra oraz mieć zasłonięty nos oraz usta maseczką oraz przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności, w tym dezynfekcję rąk, po wejściu na teren placówki Przedszkola lub 

Żłobka. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej Przedszkola lub Żłobka, z 

zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem (dziećmi) lub w odstępie od kolejnego rodzica z 

dzieckiem (dziećmi) wynoszącym co najmniej 1,5 m. 

8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce, rodzic lub opiekun 

prawny dziecka za zgodą dyrektora Przedszkola lub Żłobka, może przebywać na terenie 

Przedszkola lub Żłobka, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), z tym zastrzeżeniem, że przebywać na terenie 

placówki może tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych. Dzienna liczba rodziców lub opiekunów prawnych dzieci 

odbywających okres adaptacyjny w placówce będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

umożliwiając zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 

9. W okresie stanu epidemii COVID-19, niedozwolone jest zabieranie do Przedszkola lub Żłobka 

lub z Przedszkola lub Żłobka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek (w tym koców, 

poduszek, lub innych przedmiotów, których nie można zdezynfekować). 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 lub opiekunowie prawni dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie lub dezynfekcję zabawki.  

10. W okresie stanu epidemii COVID-19 kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka 

odbywa się w następujący sposób: poprzez dyżury telefoniczne w godzinach 9.00 – 15.00, lub 

mailowo. Wszelkie istotne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo i sposób sprawowania 

opieki nad dzieckiem należy niezwłocznie zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola lub Żłobka lub 

bezpośrednio wychowawcy grupy, do której dziecko uczęszcza. 

11. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka jest współdziałanie z Przedszkolem 

lub Żłobkiem w sprawach opieki nad dzieckiem, w tym w zakresie nauczenia podstawowych 

zasad higieny i pozostawianie w stałym kontakcie z personelem Przedszkola lub Żłobka.  

12. W celu zapewnienia odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa wychowanków Przedszkola lub 

Żłobka w placówce, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka są zobowiązani do przekazywania 

opiekunowi dziecka wszelkich istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka. 
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III. Zasady organizacji opieki w placówce 

 

1. W Przedszkolu lub Żłobku nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak 

i przez nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z 

takiej formy zabezpieczenia. 

2. W poszczególnych salach wraz z wyznaczonym opiekunem grupy, może przebywać wyłącznie 

przypisana do niego grupa dzieci. Grupy dzieci przyporządkowane są tym samym opiekunom. 

3. Z sali zabaw zostają usunięte zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Pozostałe przedmioty, wykorzystywane w 

czasie sprawowania opieki i prowadzenia zajęć, będą systematycznie dezynfekowane, myte 

lub czyszczone przez opiekunów grupy lub pomoc wychowawcy nie rzadziej niż 2 razy dziennie.  

4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad daną grupą dzieci zobowiązany jest do systematycznego 

wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć, przy zapewnieniu bezpieczeństwa wychowanków Przedszkola lub Żłobka. 

5. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy Przedszkola lub Żłobka zobowiązani są zachować 

dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 

metra.  

6. Na specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe i 

dezynfekujące, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni 

płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków i 

tym podobne. Czynności te będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków 

służących do dezynfekcji. Do dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze. 

7. Osoba przeprowadzająca dezynfekcję, powinna 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.  

8. Dzieci będą wychodzić na teren placu zabaw w swoich grupach. Piaskownice są wyłączone z 

użytkowania. Po każdym pobycie grupy dzieci, sprzęt lub przedmioty służące do zabaw, 

zostaną wyczyszczone z użyciem detergentu lub zdezynfekowane. Dzieci będą korzystać z 

pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich na 

terenie podmiotu. Grupy nie będą łączyć się podczas pobytu na świeżym powietrzu. Dzieci nie 

będą wychodzić na spacery poza teren Przedszkola lub Żłobka. 

9. Personel Przedszkola lub Żłobka opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej -jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a 

także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych 

u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji.  

10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych w Przedszkolu lub Żłobku znajdują się instrukcje 

prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz 

prawidłowego zdejmowania rękawiczek zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego,  

11. Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do 

placówki, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety.  
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12. Wszyscy pracownicy i personel Przedszkola lub Żłobka są obowiązani przed każdorazowym 

wejściem do budynku Przedszkola lub Żłobka dezynfekować ręce płynem do dezynfekcji, 

zlokalizowanym przy wejściu do placówki oraz regularnie myć i dezynfekować ręce w czasie 

pobytu w placówce.  

13. Opiekunowie grupy sprawują bezpośredni nadzór nad przydzieloną im do opieki grupą dzieci, 

w tym są odpowiedzialni za wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone, są obowiązani zadbać o to,  aby dzieci 

często, regularnie i w prawidłowy sposób myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz są obowiązani unikać 

organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

14. Opiekunowie grupy obowiązani są regularnie przypominać dzieciom o podstawowych 

zasadach higieny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niedotykanie okolic oczu, nosa i ust, 

częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie oraz odpowiedni sposób 

zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

15. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom sprawujący nad nimi opiekę nauczyciel lub opiekun 

grupy. 

16. Posiłki wydawane są w systemie zmianowym, umożliwiającym czyszczenie i dezynfekcje po 

każdej grupie. 

 

IV. Zasady przygotowania i wydawania posiłków 

Pracownicy punktów odbioru cateringu 

1. Na terenie kuchni cateringowej przebywać może jednocześnie tylko jedna osoba. 

2. Personel kuchni cateringowej przebywa wyłącznie w miejscach wyznaczonych do 

wykonywania obowiązków pracowniczych, nie kontaktuje się z dziećmi ani personelem 

Przedszkola lub Żłobka mającym kontakt z dziećmi. Zakazane jest przebywanie pracowników 

kuchni cateringowej w salach, w których sprawowana jest opieka nad wychowankami 

Przedszkola lub Żłobka. 

3. Wszelkie czynności związane z nakładaniem posiłków wykonywane będą w maseczce 

ochronnej oraz w rękawicach jednorazowych, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.  

4. Wszelkie powierzchnie w kuchni cateringowej zostaną zdezynfekowane specjalnie 

przeznaczonym środkiem dezynfekującym po każdorazowym użyciu.  

5. Posiłki dostarczane przez catering odbierane są bez kontaktu z dostawcą cateringu. Wydawane 

posiłki są poporcjowane.  

6. Pracownicy kuchni cateringowej ustawiają talerze z porcjami na wózkach kelnerskich, które 

przejmuje wyznaczony personel obsługi. 

7. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni cateringowej sprawdzają stan naczyń i sztućcy, 

w których wydają posiłki i są obowiązani zapewnić, aby wielorazowe naczynia i sztućce były 

wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu, a wózki kelnerskie 

zdezynfekowane.  

8. Pracownicy kuchni cateringowej wydający posiłki ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki 

nie uległy zanieczyszczeniu lub skażeniu, w szczególności na skutek użytych do dezynfekcji 

powierzchni detergentów. Pracownicy kuchni cateringowej są obowiązani zachować należytą 

ostrożność podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. 



5 
 

 

Pracownicy kuchni 

1. Personel kuchni przebywa wyłącznie w miejscach wyznaczonych do wykonywania obowiązków 

pracowniczych, nie kontaktuje się z dziećmi ani personelem mającym kontakt z dziećmi. 

Zakazane jest przebywanie pracowników kuchni w salach, w których sprawowana jest opieka 

nad wychowankami Przedszkola lub Żłobka. 

2. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim 

rękawem). 

3. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania 

posiłków: 

a) używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych lub 

przyłbic, regularnie myją i dezynfekują ręce; 

b) regularnie myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia 

stołowe, 

c) posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m 

odległości między stanowiskami, 

d) przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji 

HACCP i sanepidu. 

4. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie 

uległy zanieczyszczeniu lub skażeniu, w szczególności na skutek użytych do dezynfekcji 

powierzchni detergentów. Pracownicy kuchni przestrzegają są obowiązani zachować należytą 

ostrożność podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. 

5. Wydawane posiłki są poporcjowane lub nakładane do termosów cateringowych. 

6. Pracownicy kuchni ustawiają talerze z porcjami na wózkach kelnerskich przed wejściem do 

kuchni. 

7. Wózki kelnerskie z jedzeniem dla dzieci przejmuje pomoc nauczyciela danej grupy / opiekun w 

żłobku. 

8. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń i sztućcy, w których 

wydają posiłki  i są obowiązani zapewnić, aby naczynia i sztućce były wcześniej wyparzone w 

zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu. 

9. Powierzchnie blatów, poręczy, wózki kelnerskie oraz posadzki w pomieszczeniu bloku 

żywieniowego są czyszczone każdorazowo przez pracowników kuchni, przed wydaniem posiłku 

dla dzieci. 

 

Pracownicy obsługi  

1. Pracownicy obsługi ponoszą odpowiedzialność za czystość, bezpieczeństwo i przygotowanie 

sal, w których dzieci spożywają posiłki. 

2. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są: 

a) myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci spożywają posiłki, przed i po każdym 

posiłku,  

b) regularnie przed i po każdym posiłku myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, 

przy których dzieci spożywają posiłek, 
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c) regularnie czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: 

blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci, przed i po każdym posiłku. 

3. Pracownicy obsługi zobowiązani są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo korzystania z tych powierzchni przez personel Przedszkola lub 

Żłobka i wychowanków Przedszkola lub Żłobka. 

4. Przed odbiorem posiłków pracownicy obsługi: 

a) dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, 

b) przy odbiorze posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pracownicy 

obsługi zobowiązani są rozłożyć posiłki dla dzieci na uprzednio przygotowanych 

stołach o łatwej zmywalności. 

5. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i 

powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci/uczniowie, po 

każdym posiłku. 

6. Opiekunowie poszczególnych grup sprawują opiekę nad dziećmi również podczas posiłków 

(śniadań, obiadu i podwieczorku) spożywanych przez dzieci. 

7. Przed podaniem posiłku opiekunowie grupy są zobowiązani przygotować wychowanków 

Przedszkola lub Żłobka do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem. 

8. Opiekunowie poszczególnych grup dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana 

posiłku przez dzieci. 

9. W czasie spożywania posiłków w sali mogą przebywać tylko dzieci i opiekun grupy przydzielony 

do określonej grupy dzieci. 

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu Przedszkola 

lub Żłobka w tym zachorowania na COVID-19 

1. Do placówki mogą uczęszczać jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie 

lub swojego dziecka nie należy przyprowadzać dziecka do Przedszkola lub Żłobka oraz 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

2. W uzasadnionych przypadkach mogą być wykonywane pomiary temperatury dziecka w czasie 

pobytu dziecka w placówce. Opiekun grupy do której uczęszcza dziecko, jest zobowiązany 

każdorazowo uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na pomiar 

temperatury ciała dziecka, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  

3. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka, opiekun grupy, do której należy 

dziecko, zobowiązany jest w pierwszej kolejności odizolować dziecko od pozostałych 

wychowanków Przedszkola lub Żłobka oraz pracowników placówki, w specjalnie wydzielonym 

i służącym do izolacji miejscu, stanowiącym gabinet psychologa wyposażonym w środki 

ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji, zapewnić minimum 2 metry odległości od innych 

osób, założyć specjalną odzież ochronną, maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki oraz 

niezwłocznie skontaktować się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, w celu pilnego 

odebrania dziecka z Przedszkola lub Żłobka.  

4. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców (opiekunów 

prawnych) pod opieką jednej osoby (opiekuna grupy, do której należy dziecko), ubranej w 

odzież ochronną. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą odebrać dziecko w czasie nie dłuższym 
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niż 1 godzina od momentu zawiadomienia. Rodzice (opiekunowie prawni) zobligowani są do 

powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do 

uzyskanych tam instrukcji. 

5. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u wychowanka Przedszkola lub Żłobka 

lub u któregokolwiek z członków personelu Przedszkola lub Żłobka, pracownik zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub Żłobka, który skontaktuje 

się z właściwą stacją epidemiologiczną w celu uzyskania dalszych zaleceń oraz instrukcji oraz 

ustali sposób przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń Przedszkola lub Żłobka. 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu Przedszkola lub Żłobka. 

1. Do pracy w Przedszkolu lub Żłobku mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

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

2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu 

powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Ustala się następującą procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 przez personel Przedszkola lub Żłobka: 

a) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownicy i personel Przedszkola 

lub Żłobka powinni pozostać w domu, niezwłocznie skontaktować się z dyrektorem 

Przedszkola lub Żłobka i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

b) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie Dyrektora Przedszkola lub Żłobka, a następnie skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. W takim 

wypadku pracownik Przedszkola lub Żłobka, powinien niezwłocznie zostać 

odseparowany od pozostałych pracowników i personelu Przedszkola lub Żłobka oraz 

wychowanków Przedszkola, w służącym do izolacji miejscu, stanowiącym gabinet 

psychologa, w oczekiwaniu na uzyskanie teleporadę medycznej. 

c) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

d) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola lub 

Żłobka należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

Załącznik nr 1: 

- Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka 

  

 

……………………………………………… 
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Za Organ zarządzający 

(data, podpis i pieczęć) 


