
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 16 

 

I. Procedury bezpieczeństwa dotyczące budynku 

1. Placówka wyposażona jest w podstawowe środki ochrony osobistej oraz płyn do dezynfekcji 

umieszczony przy wejściu do budynku.  

2. W szatni wyszczególniona jest linia bezpieczeństwa, której rodzice nie mogą przekraczać.  

3. Po zakończeniu pobytu w przedszkolu wszystkie pomieszczenia przedszkolne są dokładnie sprzątane               

i dezynfekowane.  

4. Klamki, poręcze, włączniki są w ciągu dnia kilkakrotnie dezynfekowane.  

5. W placówce prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych. 

6. Przy organizacji żywienia oprócz ogólnie obowiązujących warunków higienicznych funkcjonują zasady 

szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników  (odległość 

stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni, sprzętów) 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia, dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

7. W przedszkolu przygotowane jest pomieszczenie do izolacji osób w przypadku stwierdzenia objawów 

choroby. Izolatorium wyposażone jest w: 

- fartuchy, rękawiczki, maseczki, 

- płyny do dezynfekcji,  

- lista z niezbędnymi kontaktami telefonicznymi (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, telefony 

alarmowe oraz do rodziców), 

- kozetka (np. leżak). 

8. W przedszkolu w określonych miejscach (łatwy dostęp) umieszczone są potrzebne numery telefonów 

- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu  56 622 50 29 692 282 098 – całodobowo 

- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy delegatura Toruń 506 094 733 

- Wydział Edukacji UMT w Toruniu 56 611 88 20 

9. Rodzic wchodzi pojedynczo wyłącznie do przestrzeni wspólnej budynku z zachowaniem zasady jeden 

rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

10. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (minimum osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk, tylko osoby zdrowe).  

11. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu powinien odbywać się przy zachowaniu możliwie maksymalnej 

odległości, zmianowości grup. 



12. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. W przeciwnym razie będzie odgrodzony taśmą i wyłączony z użytkowaniu.   

13. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone zasady prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.  

14. Lista z potrzebnymi telefonami jest umieszczona w określonym miejscu, łatwo dostępnym. 

15. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli istnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

II. Procedury bezpieczeństwa dotyczące sal przedszkolnych  

1. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co godzinę. 

2. Sprzęty i przedmioty, które nie mogą być skutecznie dezynfekowane, są usunięte z sal.  

3. Stoliki i krzesła są dezynfekowane po każdym posiłku.  

4. Minimalna powierzchnia przypadająca na jedno dziecko i każdego opiekuna wynosi 4 m2. Zmniejszona 

liczba dzieci w salach.  

5. Dzieci przebywają w salach z dostępem do węzła sanitarnego; sale przechodnie są wyłączone                          

z użytkowania.  

 

III. Procedury bezpieczeństwa dotyczące pracowników przedszkola   

1. Pracownicy przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni, 

wynoszący co najmniej 1,5m. 

2. Woźna oddziałowa wchodzi do sali tylko podczas posiłków. 

3. Osoby wydające posiłki ubrane są w odpowiednią odzież ochronną.    

4. Osoby zajmujące się zabiegami higienicznymi zw. z dzieckiem są ubrane w odzież ochronną.  

5. Personel kuchenny nie przemieszcza się po budynku.  

6. Pracownicy obsługi dyżurują w szatni, przestrzegając dystansu oraz stosowania środków ochrony 

osobistej. Osoby dyżurujące wykonują pomiar temperatury dziecka w obecności rodzica.  

7. Pracownicy powyżej 60 roku życia są wyłączeni z pracy.  

8. Wszyscy pracownicy przychodzą zdrowi do pracy. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112                         

i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem. W przypadku stwierdzenia u pracownika 

będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci i powiadomić właściwą stację. 

 

 



IV. Procedury bezpieczeństwa dotyczące nauczycieli  

1. W sali przedszkolnej przebywa z dziećmi tylko nauczyciel.  

2. Nauczyciele systematycznie przypominają o częstym myciu rąk, o tym, że nie podajemy ręki,                         

o odpowiednim zasłanianiu twarzy podczas kichania, czy kaszlu. 

3. Szybki kontakt z rodzicem – aktualny numer telefonu.  

4. Nauczyciel przechodzi do odpowiedniej sali po przyjściu pierwszego dziecka. Kolejne dzieci 

zaprowadzane są do sal przez pracowników przedszkola, dyżurujących w szatni.  

  

V. Procedury bezpieczeństwa dotyczące dzieci 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie 

lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

2. Pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane                

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Dzieci przebywają w stałych salach z wyznaczonymi nauczycielami. Grupy dzieci nie kontaktują się ze 

sobą. 

4. Jeśli dziecko przejawia objawy chorobowe, nauczyciel odizoluje je w odrębnym, wyznaczonym 

pomieszczeniu. Nauczyciel bezzwłocznie informuje dyrektora, który powiadamia rodzica. Termometr 

jest dezynfekowany po każdym użyciu. 

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierające dzieci do/z przedszkola zachowują dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący               

min. 2m. 

6. Dzieci nie przynoszą przedmiotów do zabawy z domu.  

7. Dzieci nie wychodzą poza teren przedszkola.  

 


