
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19 
       Dyrektora Przedszkola Nr 5                                                                                                                          
       w Skierniewicach z dnia 26.08.2020 r. 
 

 

Procedura bezpieczeństwa, zachowania dystansu społecznego pracowników 
Przedszkola Nr 5 w Skierniewicach w związku z koniecznością stosowania podwyższonego 

reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju    
 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn,. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 1 lipca 2020 r. 

poz.1166 ze zm.) 

- Wytyczne przeciwepidemiczne 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,   

- Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja  

Cel procedury: 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa  

i higieny pracy pracowników świadczących pracę oraz dzieci i osób przebywających na terenie placówki 

w trakcie stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w 

kraju, pandemii koronawirusa COVID-19. 

 

Zakres Procedury: 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola Nr 5 w Skierniewicach świadczących 

pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 oraz 

rodziców/prawnych opiekunów. 

 

Osoby podlegające procedurze: 

Procedurze podlegają dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 5 ich rodzice/prawni opiekunowie, 

pracownicy przedszkola.  

 

Opis procedury: 

 

I. Bezpieczne zachowania osób podległych procedurze: 

Pracownik:                               

1. W trakcie przemieszczania się z pracy do domu i z domu do pracy stosuje się do aktualnie 
obowiązujących rozporządzeń rady ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii w Polsce. 

2. Przychodzi  do pracy  zdrowy, bez jakichkolwiek objawów  chorobowych. 

https://www.gov.pl/web/edukacja


3. Na każdym stanowisku regularnie czyści używane narzędzia, sprzęty itd. z wykorzystaniem środka 
dezynfekującego.                                                                                                                    

4. Podczas wykonywania obowiązków służbowych zachowuje bezpieczną odległość minimum 1,5 m 
od innej osoby. 

5. Na terenie przedszkola korzysta z rękawiczek ochronnych, które poddaje bieżącej dezynfekcji                  
i wymienia w razie potrzeby lub często myje dłonie mydłem i je dezynfekuje. 
 

Może stosować inne środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) podczas pracy na terenie 

przedszkola. W sytuacji kontaktu z osobami z zewnątrz nie będącymi pracownikami przedszkola 

(rodzice, interesanci, monterzy itd.) ma obowiązek być w maseczce lub przyłbicy.              

6. Zużyte środki ochrony wyrzuca do oznaczonych pojemników.  
7. Stosuje rekomendowane dawki preparatu dezynfekującego i utrzymuje go przez określony czas na 

skórze.   
8. Stosuje zasady bezpiecznego zachowania – załącznik nr 1.    

 
II. Organizacja pracy: 

 

1. W miarę możliwości nie angażuje się pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi 
problemami zdrowotnymi w zajęcia opiekuńcze.   
 

2. Należy ograniczyć liczbę osób korzystających z przestrzeni wspólnych.   
3. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe/ dezynfekcja rąk).  
4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej, spotkania i zebrania pracownicze, jeśli są niezbędne, odbywają się 

z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego. 
5. Pracownicy przedszkola rozbierają się z ubrań wierzchnich w wyznaczonych do tego celu 

pomieszczeniach. 
6. W miarę możliwości opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą i dziećmi wynoszący 

min. 1,5 m.   
7. Dziecko przejawiające objawy choroby, należy odizolować w miejscu do tego przeznaczonym                      

i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka                          
z przedszkola oraz dyrektora przedszkola.  
 
III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z procedurą w związku z koniecznością 

stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju. 

2. Procedura obowiązuje od 01.09.2020 r. do odwołania.  

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 5 
mgr Teresa Agnieszka Sobolewska 

 

 

 

Załącznik nr 1 – zasady bezpiecznego zachowania.                                                                      



 

Załącznik nr 1 do procedury bezpieczeństwa, zachowania dystansu                                                                                                                    
społecznego pracowników Przedszkola Nr 5 w Skierniewicach                                 
w związku z koniecznością stosowania podwyższonego sanitarnego, 
związanego ze stanem epidemicznym w kraju    

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA 

1. Często myj ręce: 

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia 

wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko 

zakażenia.  

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni:  

W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. 

Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.  

3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust:  

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, 

nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa                           z 

powierzchni na siebie.  

4. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe:  

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być 

regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie 

miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.  

5. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy:  

Należy zachować co najmniej 1,5 - 2 metry odległości z osobą, z którą rozmawiamy, twarzą                 

w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.  

6. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 

zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i 

kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.  

7. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu:  

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym 

jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie 

wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie 

ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.  

 

 

 

 

 

 

 


