
                                          Załącznik Nr 1 

do Procedury Bezpieczeństwa 

na terenie Przedszkola  Publicznego w Łęgajnach  

w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0211.16  /2020  

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

ORGANIZACJI OPIEKI 

W PRZEDSZKOLU  PUBLICZNYM W ŁĘGAJNACH 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

obowiązująca od 1 września 2020 r. 

 
1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe (bez gorączki, kaszlu, kataru), bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,  

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Należy niezwłocznie o tym fakcie 

powiadomić dyrektora/wicedyrektora placówki. 

3. W grupie dzieci 3-, 4- i 5-letnich pracuje dwóch nauczycieli i w miarę potrzeb woźna 

oddziałowa.  

W grupie dzieci 6-letnich pracuje trzech nauczycieli i w miarę potrzeb woźna oddziałowa.  

W miarę możliwości dzieci przebywają w tej samej sali.  

4. W sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Wykorzystywane do zajęć 

przybory i zabawki należy dokładnie myć, prać, dezynfekować lub czyścić parowo. 

5. W przedszkolu ogranicza się elementy dekoracyjne, które utrudniałyby codzienne sprzątanie 

i dezynfekcję powierzchni i przestrzeni. 

6. Dzieci i pracownicy przedszkola korzystają wyłącznie z ręczników jednorazowych. 

7. Stoły w salach zabaw stoją w bezpiecznej odległości.   

8. Blaty stolików, podłogi, klamki, włączniki i toalety są dezynfekowane  kilka razy dziennie. 

Ponadto blaty stołów są dezynfekowane przed i po każdym posiłku.  

9. Przybory sportowe, zabawki oraz przedmioty, które były wykorzystane podczas zajęć są myte, 

prane lub dezynfekowane po ich zakończeniu, bądź umieszczane w specjalnym pojemniku 

do kwarantanny.   

10. Dziecko nie przynosi ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, maskotek, picia, 

słodyczy, jedzenia. 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. 



11. Rodzic/ opiekun wyraża pisemną zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu  

w przedszkolu. W wypadku braku zgody, placówka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka  

do przedszkola.  

12. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

13. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

14.  Zalecane jest korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu  na terenie przedszkola 

przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Grupy przedszkolne korzystają  z placu 

według ustalonych zasad.  

15. Z placu zabaw korzystają dzieci pod nadzorem nauczyciela tylko w czasie pobytu w placówce. 

Zakazuje się korzystania z placu zabaw dzieci z rodzicami/opiekunami. 

16. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest regularnie każdego dnia z użyciem detergentu  

lub dezynfekowany – według potrzeb. 

17. Wyjścia  poza teren przedszkola organizuje się za zgodą dyrektora/wicedyrektora placówki. 

18.  Zajęcia dodatkowe w przedszkolu lub atrakcje z udziałem osób trzecich, organizuje się tylko  

za zgodą dyrektora.  

19. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji  

z rodzicami/opiekunami dziecka (np. wykorzystując kartę szybkiego kontaktu). 

20. Jeśli u dziecka zaobserwuje się  niepokojące objawy choroby, zostanie ono odizolowane  

w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w specjalne środki ochrony osobistej. Nauczyciel  

o zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora/wicedyrektora oraz rodziców/ opiekunów w celu 

pilnego odebrania dziecka z przedszkola. Dyrektor (po ocenie zaistniałej sytuacji)  w razie 

potrzeby powiadamia stosowne służby. 

21. Wejścia do sali przedszkolnej osób innych (nie przypisanych na stałe do tej sali) należy 

zapisywać we właściwym dokumencie. 

22. Ogranicza się przebywanie w placówce osób trzecich do niezbędnego minimum 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Jeśli wejście osoby trzeciej do placówki 

jest niezbędne, należy ten fakt odnotować w odpowiednim dokumencie.  Rekomenduje się 

załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub mailowo, ewentualnie w strefie przy drzwiach.



                                                       Załącznik Nr 2 

do Procedury Bezpieczeństwa 

na terenie Przedszkola  Publicznego w Łęgajnach  

w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0211.16.2020  

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI 

1. Wskazane jest przyprowadzanie dzieci w godzinach od 6.30 do 7.45.  

2. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 

mają obowiązek zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

placówki, jak  

i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 1,5 m oraz rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk).  

3. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/opiekun prawny.  

4. Rodzic, przyprowadzający dziecko uczęszczające do grupy 5- i 6-latków, wchodzi  

z dzieckiem do przedszkola wejściem głównym tylko do strefy przy drzwiach.  

Zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych 

dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 1,5 m, przestrzega wszelkich środków 

ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

Dyżurujący  pracownik, wyposażony w środki ochrony własnej, mierzy dziecku 

temperaturę.  W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka 

w zajęciach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,  zaprowadza dziecko do 

szatni, a następnie do łazienki, aby dziecko umyło ręce w ciepłej wodzie z mydłem i 

przekazuje  dziecko nauczycielowi do sali. 

5.   Rodzic, korzysta z czytnika programu Stoperek.pl, by odnotować godzinę wejścia 

dziecka i niezwłocznie opuszcza placówkę tym samym wyjściem. W razie potrzeby, 

rodzic przekazuje dyżurującemu pracownikowi niezbędne informacje o dziecku, podaje 

ubrania na zmianę oraz maseczkę (w razie konieczności zasłonięcia przez dziecko ust i 

nosa) zapakowane w podpisaną foliową torbę. 

6. Pracownik przekazuje nauczycielowi informacje udzielone przez rodzica w wywiadzie. 

7.  Podczas odbierania dziecka uczęszczającego do grupy dzieci 5- i 6-letnich, rodzic 

wchodzi do przedszkola wejściem głównym, zachowując dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący 



min. 1,5 m, przestrzega wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Odbiera dziecko z sali i odprowadza je do 

szatni, korzysta z czytnika programu Stoperek.pl, by odnotować godzinę wyjścia dziecka, 

następnie niezwłocznie z dzieckiem opuszcza przedszkole tym samym wyjściem. 

8. Rodzic, przyprowadzający dziecko uczęszczające do grupy dzieci 3- i 4-letnich, wchodzi  

z dzieckiem bezpośrednim wejściem do szatni, zachowując dystans społeczny  

w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci oraz ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m, przestrzega wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Rodzic rozbiera dziecko, zostawia w 

szatni ubrania na zmianę oraz maseczkę (w razie konieczności zasłonięcia przez dziecko 

ust i nosa) zapakowane w podpisaną foliową torbę.  

9. Rodzic nie przedłuża pobytu w szatni, w miarę szybko przekazuje dziecko nauczycielowi. 

Nauczyciel lub dyżurujący pracownik mierzy dziecku temperaturę. W przypadku 

stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka w zajęciach opiekuńczych, 

wychowawczych i dydaktycznych, dziecko zostaje pod opieką nauczyciela. Rodzic 

korzysta z czytnika programu Stoperek.pl, by odnotować godzinę wejścia dziecka  

i niezwłocznie opuszcza placówkę wyjściem znajdującym się w szatni. 

10. Dziecko przyprowadzone przez rodzica, przed wejściem do sali, ma obowiązek umyć 

ręce w ciepłej wodzie z mydłem. 

11. Rodzice dzieci uczęszczających do grup 3-latków i 4-latków odbierają dziecko 

bezpośrednio z sali z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk lub 

rękawiczki jednorazowe, osłona ust i nosa, dystans co najmniej 1,5 m). Rodzic z 

dzieckiem niezwłocznie udaje się do szatni, korzysta z czytnika programu Stoperek.pl, by 

odnotować godzinę wyjścia i jak najszybciej opuszcza  przedszkole. 

12. Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe, tylko jednego 

rodzica/opiekuna prawnego  oraz w miarę możliwości poniżej 60 roku życia. 

13. Niezbędne informacje rodzic otrzymuje od nauczyciela poprzez program Stoperek.pl 

(panel rodzica), kontakt telefoniczny, mailowy. W uzasadnionym przypadku może odbyć 

się rozmowa indywidualna z nauczycielem lub zebranie grupowe. 

14. Zakazuje się korzystania z placu zabaw dzieci z rodzicami/opiekunami. 



                                                       Załącznik Nr 3 

do Procedury Bezpieczeństwa 

na terenie Przedszkola  Publicznego w Łęgajnach  

w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0211.16.2020  

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 

1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz  

z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby dorosłe 

wchodzące   do przedszkola. 

2. Każdy pracownik przedszkola wyposażony jest w środki ochrony indywidualnej 

(maseczki, rękawiczki, przyłbica) z których korzysta w razie konieczności. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie  po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, 

po powrocie z placu zabaw. 

4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości toalet i sali przedszkolnej. Odpowiada ona 

także  za dezynfekcję powierzchni dotykowych - klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów, parapetów,  stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach oraz dezynfekcję 

zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.  

5. Monitoring codziennych prac porządkowych dokonywany jest w dokumencie 

„Monitoring codziennych prac porządkowych”. 

6. 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 

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

7. Inne przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach (zabawki, klocki, sprzęt sportowy, 

przybory plastyczne itp.), z których korzystają nauczyciele, dzieci i pracownicy należy 

czyścić, dezynfekować, czyścić parowo lub poddawać  kwarantannie w wyznaczonym 

pomieszczeniu.  

8. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywiesza się plakat z zasadami 

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

                                                      

 



 Załącznik Nr 4 

do Procedury Bezpieczeństwa 

na terenie Przedszkola  Publicznym w Łęgajnach  

w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0211.16./2020  

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

PRACA W KUCHNI I  WYDAWANIE POSIŁKÓW 

 

1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel 

kuchenny zobowiązany jest do: 

1) zachowania odległości między stanowiskami pracy; 

2) stosowania środków ochrony osobistej; 

3) utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego; 

4) mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60
o
C  

lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców. 

2. Posiłki wydawane są w  stołówce przedszkolnej na dwie zmiany. 

3. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z personelem 

opiekującym się dziećmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



 Załącznik Nr 5 

do Procedury Bezpieczeństwa 

na terenie Przedszkola  Pu  

w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 021/9/2020  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

KORZYSTANIE Z PLACU ZABAW NA TERENIE PLACÓWKI 

 

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela. 

2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad 

ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy. 

3.  Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie wszystkie grupy w wyznaczonych 

sektorach. 

4. Pracownik odpowiedzialny za sprawdzanie porządku/czystości na placu przedszkolnym  

oraz stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw, codziennie 

przeprowadza dezynfekcję sprzętu terenowego, zabawek i przyborów do gier i zabaw 

plenerowych i odnotowuje ten fakt  w zeszycie kontroli.  

5. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji 

sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku 

możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu, pracownik obsługi powiadamia 

wszystkich nauczycieli grup. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw 

zabezpieczony w ten sposób. 

6. Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw nauczyciel powinien: 

1) sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały 

w tym dniu zdezynfekowane; 

2) grupy wychodzące na plac nie powinny kontaktować się ze sobą; należy wychodzić  

i wracać z placu w systemie rotacyjnym (jedna grupa w szatni); 

3) przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu         

   i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw; 

4) zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci, 

5) polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się     

za ręce; 

6) w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci. 

7. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki. 



8. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania 

dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia 

i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących 

bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. skrawki materiałów 

opatrunkowych, maseczki). 

9. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci 3- i 4-letnie mogą korzystać z toalety znajdującej 

się w przedszkolu tylko pod opieką nauczyciela lub woźnej, która dopilnuje, by dziecko 

po pobycie w toalecie umyło ręce. 

10. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 



   Załącznik Nr 6 

do Procedury Bezpieczeństwa 

na terenie Przedszkola  Publicznym w Łęgajnach  

w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0211.16./2020  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

 STOSOWANIE ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI 

1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach 

sanitarno - higienicznych. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialna jest woźna 

oddziałowa. 

2. Nauczyciel w pracy z dziećmi zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko 

koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację 

dobrego przykładu. 

3. Nauczyciel odpowiedzialny jest za stosowanie przez dzieci podstawowych zasad 

zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem. 

4. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny. Podczas 

zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwracać ich 

uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne 

mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, zachowanie dystansu 

społecznego. W razie potrzeby nauczyciel powinien zademonstrować dzieciom, jak 

poprawnie należy myć ręce, żeby usunąć z nich wirusa.  

5. Pod kierunkiem nauczyciela lub woźnej dzieci powinny często i regularnie myć ręce, 

szczególnie: 

1) przed jedzeniem; 

2) po skorzystaniu z toalety; 

3) po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania, wycierania nosa; 

4) po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać 

zanieczyszczone koronawirusem (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować 

bezobjawowo); 

5) po powrocie z placu zabaw, z zajęć na świeżym powietrzu. 

 

 



                                                       Załącznik Nr 7 

do Procedury Bezpieczeństwa 

na terenie Przedszkola  Publicznego w Łęgajnach  

w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0211.16./2020  

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach 

z dnia 27 sierpnia  2020 r. 

 

 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU  PODEJRZENIA U DZIECKA 

ZARAŻENIA  KORONAWIRUSEM   OBOWIĄZUJĄCE 

W  PRZEDSZKOLU  PUBLICZNYM W ŁĘGAJNACH 

 
1. W przypadku zauważenia u dziecka następujących objawów: gorączka powyżej 37,2

o
C, kaszel, 

duszności i problemy z oddychaniem, jak najszybciej należy zawiadomić dyrektora/ 

wicedyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka. 

2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając je w izolatorium.  

3. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez wychowawcę.    

4. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartucha, rękawice, maska, 

przyłbica). Zalecana  odległość od dziecka – 2 m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym 

czasie, nie może przebywać żadna inna osoba. 

5. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel.: 601 203 001, 607 753 872, 

693 365 322 oraz organ prowadzący 89 514 84 39 wew. 11. 

6. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję 

o dalszym postępowaniu. 

7. Dalsze działania dyrektor/wicedyrektor podejmuje w porozumieniu z SANEPID-em, organem 

prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców 

i pracowników przedszkola. 

8. Obszar, w którym poruszało się  i przebywało dziecko: 

1) należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami; 

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

9. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/ 

częściach podmiotu, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i stosowanie się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

mailto:gov.pl/web/koronawirus/
mailto:gov.pl/web/koronawirus/
mailto:gis.gov.pl


                                                       Załącznik Nr 8 

do Procedury Bezpieczeństwa 

na terenie Przedszkola  Publicznego w Łęgajnach  

w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0211.16.2020  

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach 

z dnia 27sierpnia 2020 r. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA U PRACOWNIKA 

ZARAŻENIA  KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCE 

W PRZEDSZKOLU  PUBLICZNYM W ŁĘGAJNACH 

 
1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni 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 koronawirusem. 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy,  

a następnie: 

1) należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci; 

2) powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną; 

3) stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. Pracownika z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając  

go w przygotowanej izolatce.  W pomieszczeniu do izolacji, w tym czasie, nie może przebywać 

żadna inna osoba. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik: 

1) należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami; 

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

5. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel.: 601 203 001, 607 753 872, 

693 365 322 oraz organ prowadzący 89 514 84 39 wew. 11. 

6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

i  stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym. 

mailto:gov.pl/web/koronawirus/
mailto:gov.pl/web/koronawirus/
mailto:gis.gov.pl


8.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

  


