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322, 374 i 567). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS – Cov-2 wywołującego 
chorobę covid-19 obowiązująca w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie 

2 

 

Spis treści 

1 Cel procedury…………………………………………………………………………………. 3 

2 Zakres stosowania…………………………………………………………………………… 3 

3 Odpowiedzialność…………………………………………………………………………….

. 

3 

4 Ogólne wytyczne dla rodziców ……………………………………………………………... 3 

5 Sposób postępowania  

 cz. I Procedura przyjmowania i odbierania dziecka z Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 36 w Lublinie w czasie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa covid – 19 ……………………………………………………………………. 

 

5 

 
cz. II Procedura organizacji pracy podczas przebywania dziecka w Przedszkolu  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 nr w Lublinie w czasie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa covid – 19………………………………………...... 

 

6 

 
cz. III Procedura postępowania dla pracowników przedszkola przystępujących  
do pracy w czasie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa covid – 19  

 

8 

 
cz. IV Procedura organizacji żywienia w czasie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa covid – 19 ………………………………………................................... 

 

10 

 
cz. V Procedura  zachowania się podczas posiłku w czasie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa covid – 19 ………………………………………… 

 

11 

 
cz. VI Procedura prowadzenia procesów dezynfekcji i utrzymywania czystości w 
przedszkolu w czasie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa covid – 
19 …..…………………………………….......................................................................... 

 

11 

 
cz. VII Procedura na wypadek wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 
chorobowych w czasie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa covid – 
19 
………………………………………………………………………………………………. 
 
cz. VIII Procedura na wypadek wystąpienia u  pracownika niepokojących objawów 
chorobowych w czasie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa covid – 
19 
….…………………………………………………………………………………………… 

 

14 

 

 

15 

 
cz. IX Procedura szybkiej ścieżki komunikacji w czasie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa covid – 19………………………………………….. 
 
cz. X Procedura kontaktu pracowników Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 36 w Lublinie z osobami trzecimi w czasie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa covid – 19…………………………………………………………………..... 
 

 

16 

 

18 

 

6 Dokumenty powiązane – instrukcje ……………………………………………………… 19 

7 Załączniki …………………………………………………………………………………… 24 

 

 



Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS – Cov-2 wywołującego 
chorobę covid-19 obowiązująca w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie 

3 

 

1. Cel procedury: 

Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z działaniami 

profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności: 

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób pozostających pod 

opieką placówki. 

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz osób pozostających pod opieką 

placówki. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów placówki w danym przedziale czasowym, w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania 

stanu epidemii. 

2. Zakres procedury: 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników jednostki oraz rodziców dzieci, 

pozostających pod opieką jednostki i odnosi się do sposobów i zasad związanych  

z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-

Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

 

3. Odpowiedzialność: 

1. Organ prowadzący odpowiedzialny jest za zapewnienie środków ochrony, w tym 

środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni. 

2. Dyrekcja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie odpowiedzialna 

jest za wdrożenie procedury, zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór nad 

procedurą. 

3. Pracownicy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie odpowiedzialni 

są za stosowanie niniejszej procedury. 

4. Rodzice odpowiedzialni za zapoznanie i stosowanie się do wytycznych ogólnych  

i szczegółowych zawartych w procedurze. 

 

 
4. Ogólne wytyczne dla rodziców 

1. Do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie mogą uczęszczać 

wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

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

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
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4. Rodzice/opiekunowie dziecka uczęszczającego do przedszkola w okresie epidemii 

zobowiązani są zapoznać się i stosować do postanowień procedury dotyczącej 

działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-

Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie wytycznych 

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 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, 

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 

374 i 567) obowiązującej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 36  

w Lublinie. 

5. Zabronione jest przynoszenie do oddziału przedszkolnego i zabieranie z oddziału 

przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.  

6. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnym 

7. i potrzebami edukacyjnymi, 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. 

8. Rodzice/opiekunowie powinni przygotować dziecko do przedszkola zgodnie  

z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

25.08.2020 r. 

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola 

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

 

10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu 

szalik oraz dezynfekcji rąk i stosowania rękawiczek jednorazowych (przedszkole nie 

zapewnia rękawiczek) w przypadku wejścia do budynku w razie konieczności 

korzystania z czytnika i w innych pilnych sytuacjach. 

 

11. Zaleca się, żeby dzieci do przedszkola nie były przyprowadzone/odbierane przez 

osoby powyżej 60 roku życia.  

12. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała 

dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność - w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych. Rodzic składa oświadczenie o zgodzie na wykonywanie 

pomiarów temperatury w  formularzu określonym  jako załącznik nr 1. 
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13. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone  

w izolatce, a rodzic zawiadomiony telefonicznie o stanie zdrowia dziecka  

i konieczności natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola. 

14. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania 

placówki  o pozytywnym wyniku testu na  koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego 

chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka. 

15. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przed ponownym powrotem do przedszkola   

złożyć oświadczenie o  stanie zdrowia dziecka, jeżeli wystąpiły u dziecka niepokojące 

objawy chorobowe. 

16. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, 

rodzice/opiekunowie prawni powinni przekazać dyrektorowi / nauczycielowi istotne 

informacje o stanie zdrowia ich dziecka.   

17. Rodzice posyłający dziecko do placówki mają obowiązek złożenia oświadczenia 

zawierającego istotne informacje z wywiadu środowiskowego dziecka min.: 

 o stanie zdrowia dziecka, 

 o zapoznaniu się z procedurą, 

 o zaktualizowanych danych do szybkiej komunikacji, 

które zawarte zostały w formularzu określonym jako załącznik nr 1. 

 
5 Sposób postępowania 

 

 

 

Cz. I. 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECKA   

Z PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 36 W LUBLINIE 

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID – 19 

 

1. Rodzice/opiekunowie oczekują na zewnątrz na wejście dziecka do przedszkola. 

2. Zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci  

i rodziców wynoszący 1,5 metra.  

3. Komunikują przybycie do przedszkola zdrowego dziecka - naciskając dzwonek. 

4. Rodzice/opiekunowie dziecka wchodzą do środka przedszkola jedynie w celu 

zarejestrowania czasu pobytu dziecka na czytniku znajdującym się przy drzwiach 

wejściowych. 

5. Każdy rodzic/opiekun ma obowiązek zasłaniania ust i nosa, oraz zaopatrzenia się  

w rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekowania rąk przed korzystaniem z czytnika. 

6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce 

rodzic/opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie przedszkola  

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



Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS – Cov-2 wywołującego 
chorobę covid-19 obowiązująca w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie 

6 

 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 

osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). 

7. Wszyscy Rodzice/opiekunowie wypełniają oświadczenie (umieszczone przed 

wejściem do placówki/ na stronie internetowej przedszkola) zawierające istotne 

informacje z wywiadu środowiskowego dziecka i podają zaktualizowane dane do 

szybkiej komunikacji (załącznik nr 1).  

8. Pracownik przedszkola (zabezpieczony środkami ochrony osobistej: rękawiczki, 

przyłbica, maseczka) otwiera drzwi i odbiera dziecko bez maseczki.  

9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dokonywany jest 

pomiar temperatury ciała dziecka. 

10. W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe (ma objawy 

chorobowe np. katar, kaszel, podwyższoną temperaturę tj. powyżej 37,5C) 

pracownik kategorycznie  odmawia przyjęcia dziecka do przedszkola. Rodzic jest 

zobowiązany do zabrania dziecka w celu konsultacji medycznej. O zaistniałym 

zdarzeniu pracownik niezwłocznie zawiadamia dyrektora. Podwyższoną temperaturę 

pracownik odnotowuje w karcie pomiaru temperatury (załącznik nr 2). 

 

11. Po wejściu na teren przedszkola dziecko rozbiera się w szatni (w razie potrzeby 

udzielana jest mu pomoc), następnie w obecności pracownika przedszkola 

odprowadzane jest do wyznaczonej sali. 

12. Pracownik po każdym kontakcie z dzieckiem dezynfekuje/myje ręce. 

13. Dziecko udaje się do łazienki, gdzie dokładnie myje ręce według opracowanych 

zasad pod nadzorem pracownika przedszkola. 

14. Przebywa w grupie pod opieką wyznaczonego nauczyciela i pracowników 

niepedagogicznych. 

15. W ciągu dnia dziecko przestrzega ustalonych zasad zabawy oraz stosuje zasady 

higieny. 

16. Przy odbiorze dziecka rodzice / opiekunowie oczekują przed wejściem do budynku 

przedszkola z zachowaniem odległości 1,5 metra w stosunku do innych 

rodziców/opiekunów. 

17. Sygnalizują przybycie po dziecko naciskając dzwonek. 

18. Pracownik przedszkola doprowadza dziecko do drzwi wyjściowych, skąd jest 

odbierane przez rodziców/opiekunów.  

19. Rodzice / opiekunowie prawni  rejestrują czas pobytu dziecka na czytniku 

znajdującym się przy drzwiach wejściowych. 

 

 

Cz. II. 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY  

PODCZAS PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU  

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID – 19 

 

1. W grupie może przebywać do 20 dzieci.  

2. Jedna grupa dzieci przebywa w miarę możliwości organizacyjnych w wyznaczonej 

sali. 
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3. Organizacja pracy w miarę możliwości uniemożliwia stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci min. podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci,  

w szatni, czy podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym.  

4. Do poszczególnych grup w miarę możliwości przypisani są nauczyciele i pracownicy 

obsługi na okres stały (z  wyjątkiem zastępstw podczas nieobecności pracowników). 

5. Grupa przedszkolna obejmuje dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich  

potrzeb i zainteresowań. 

6. Dziecko nie przynosi ze sobą do placówki żadnych przedmiotów i zabawek i nie 

zabiera z oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 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. 

7. Minimalna przestrzeń do wypoczynku i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza 

niż 1,5 m² na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

8. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub zdezynfekować. 

9. Po skończonej zabawie dziecko odkłada zabawkę w wyznaczone miejsce (np.  

w wyznaczony pojemnik) i dokładnie myje ręce. 

10. Zabawki wykorzystywane przez dziecko są myte i dezynfekowane (w zależności od 

rodzaju zabawki, na bieżąco lub po pobycie dziecka w przedszkolu) (załącznik nr 3) 

11. W czasie pobytu dzieci sale są wietrzone przynajmniej 1 raz na godzinę. 

12. Na czas wietrzenia sali nauczyciel organizuje dzieciom aktywność w razie potrzeby  

w wyznaczonych przestrzeniach. 

13. Zajęcia ruchowe realizowane w sali powinny odbywać się przy dopływie świeżego 

powietrza. 

14. Wykorzystywane akcesoria do zabaw ruchowych takie jak: piłki, obręcze, krążki itp. 

powinny być myte w detergentach lub dezynfekowane przed i po zabawie (zasada 

patrz pkt. 10). 

15.  Dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw, nad ich bezpieczeństwem czuwa 

nauczyciel i panie z obsługi. 

16. Przed powrotem dzieci do przedszkola woźna myje i dezynfekuje stoliki i krzesła. 

17. Przed wyjściem, jak i po powrocie z ogrodu przedszkolnego dzieci powinny umyć 

ręce według opracowanych zasad. 

18. Na terenie ogrodu dzieci mogą korzystać z urządzeń, które podlegają systematycznej 

dezynfekcji lub są czyszczone z użyciem detergentu przez wyznaczonych 

pracowników. 
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19. W przypadku niemożności zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu w ogrodzie 

przedszkolnym jest on oznaczony taśmą i zabezpieczony przed używaniem. 

20. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu 

przedszkolnego odbywa się przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości  

i zmianowości grup. 

21. Nie organizuje się żadnych spacerów i wyjść poza teren przedszkola. 

22. Podczas relaksacji leżaki należy rozmieszczać w odstępie 2 m, a po odpoczynku 

dezynfekować. Pościel zapewniają rodzice, którą piorą co 2 tygodnie. 

23. Nauczyciele na bieżąco, indywidualnie przy każdej okazji oraz grupowo co najmniej 

raz dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym  

o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po każdorazowym wejściu do sali, 

skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym 

powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać 

dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

24. Nauczyciele podczas pracy bieżącej wyrabiają u dzieci nawyk niedotykania twarzy, 

oczu, okolic nosa czy ust, zachowania dystansu w stosunku do dzieci jak i osób 

dorosłych ok. 1,5 m, dbania o swoje potrzeby i wygląd zewnętrzny. 

25. W obiekcie zostało wyznaczone miejsce lub oznaczone pomieszczenie  

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (wyposażone w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), gdzie będzie można odizolować dziecko 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

26.  Nauczyciele, zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.   

 

 

 

 

 

Cz. III. 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PRACY  

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID – 19 

 

1. Do przedszkola wszyscy pracownicy (poza pracownikami kuchni) wchodzą głównym 

wejściem. 
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2. Do pracy 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. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni 

przychodzić do pracy. Ich obowiązkiem jest pozostanie w domu i skontaktowanie się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną. Jeżeli wynik testu na koronawirusa będzie pozytywny należy natychmiast 

poinformować pracodawcę i skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją 

sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (nr tel.: 81 4787147, 81 4787113, 81 4787114) 

w godz. 7:30 - 15:00, po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego pod nr: 

607 244 860.   

4. Pracownicy mają obowiązek poinformowania dyrektora o każdym możliwym 

kontakcie z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie. 

5. W miarę możliwości organizacyjnych w zajęcia opiekuńcze z dziećmi nie są 

angażowane osoby powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

6. Po wejściu do przedszkola każdy pracownik dezynfekuje ręce. 

7. Rozbiera się w szatni i wiesza swoje ubranie w oznaczonym dla niego miejscu. 

8. Myje dokładnie ręce zgodnie z opracowanymi zasadami. 

9. Nakłada odzież ochronną: fartuch, maskę, przyłbice, rękawiczki - w zależności od 

potrzeb i zajmowanego stanowiska pracy. 

10. Podczas pobytu w placówce pracownik bezwzględnie przestrzega reżimu 

sanitarnego, zachowując 1,5 m dystans w stosunku do osób przebywających  

w placówce. 

11. Pracownicy nie opuszczają swoich stanowisk pracy bez wyraźnej potrzeby (jak np. 

skorzystanie z toalety lub przygotowania napoju). 

12. W czasie pracy pracownicy nie korzystają z osobistych telefonów komórkowych za 

wyjątkiem sytuacji nagłych i pilnych. W przypadku użycia telefonu należy go 

bezzwłocznie zdezynfekować. Telefony przechowywane są w osobistych rzeczach 

pracowników (np. torby). 

13. W obiekcie został wydzielony obszar  (wyposażony w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować pracownika w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 
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Cz. IV. 

PROCEDURA PODWYŻSZENIA STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA 

 I HIGIENY W PROCESACH KUCHENNYCH  

/WERYFIKACJA SYSTEMU HACCP W ZWIĄZKU  

Z FUNKCJONOWANIEM  PLACÓWKI 

 W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID – 19 

 

1. Personel kuchenny wchodzi do przedszkola drzwiami służbowymi. 

2. W pomieszczeniach kuchennych mogą przebywać tylko pracownicy kuchni  

i intendent. 

3. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz osobami opiekującymi się 

dziećmi ani osobami trzecimi. 

4. Do pracy w kuchni przystępuje szef kuchni i pomoc kuchenna oraz intendent 

zaopatrzone w środki ochrony osobistej: fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawiczki. 

5. Dostawca nie wchodzi do budynku przedszkola. 

6. Dostarcza towar z dokumentem dostawy (bez sprawdzania ilości ze względu na 

ograniczenia epidemiczne) i przekłada go do pojemnika, który znajduje się na 

podeście przed drzwiami wejściowymi do kuchni. Następnie pracownik kuchni 

przenosi pojemnik z żywnością do pomieszczeń kuchni (zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w HACCP obowiązującymi w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 36 w Lublinie), gdzie żywność jest myta, a opakowania dezynfekowane.  

7. Pracownicy w kuchni zachowują podczas pracy między sobą dystans ok. 1,5 m. 

8. W ciągu dnia utrzymują w kuchni wysoką higienę: myją i dezynfekują ręce, 

stanowiska pracy, opakowania, produkty, sprzęt kuchenny, naczynia i sztućce. 

9. Zużyte opakowania wrzucają do właściwych zakrywanych pojemników – zgodnie  

z ich przeznaczeniem. 

10. Po przygotowaniu posiłków dla dzieci, personel kuchni przenosi go w odpowiednich 

naczyniach na wózki gastronomiczne (wcześniej zdezynfekowane), które 

umieszczone są przed kuchennymi drzwiami, skąd woźne w wyznaczonej kolejności 

zawożą posiłek do poszczególnych grup.  

11. Po spożytym posiłku woźne odstawiają wózek z brudnymi naczyniami na wyznaczone 

miejsce przed  kuchennymi drzwiami według ustalonej kolejności. 

12. Dostarczone (do wydzielonej części kuchni właściwej -  zmywalni) naczynia są myte  

z dodatkiem detergentu i wyparzane w temperaturze min. 60ºC. 

13. Opróżnione wózki podlegają umyciu i dezynfekcji przez woźną. 

14. Po skończonej pracy personel kuchenny dezynfekuje wszystkie powierzchnie płaskie 

i dokładnie myje ręce. 
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Cz. V. 

PROCEDURA ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS POSIŁKU 

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID – 19 

 

1. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzesła z zachowaniem zasad 

higieny zgodnie z instrukcją producenta znajdującą się na opakowaniu środka 

do dezynfekcji. 

2. Rozkłada naczynia i sztućce. 

3. Przywozi wózkiem (uprzednio zdezynfekowanym) przygotowany posiłek dla dzieci, 

który nakłada na talerze.  

4. Przed posiłkiem dzieci myją dokładnie ręce według opracowanych zasad. 

5. Zajmują stałe miejsca przy stolikach.  

6. Po skończonym posiłku dzieci myją ręce według opracowanych zasad. 

7. Pracownik obsługi sprząta naczynia i dezynfekuje miejsce spożywania posiłku. 

8. Zawozi naczynia do wydzielonej przestrzeni w kuchni właściwej - zmywalni, gdzie  

z zachowaniem odstępów czasowych, myje je i poddaje procesowi wyparzania  

w temperaturze min. 60ºC.  

 

Cz. VI. 

PROCEDURA PROWADZENIA PROCESÓW DEZYNFEKCJI 

 I UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU 

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID – 19 

 
1. W korytarzach placówki umożliwiono korzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieszczono informację o konieczności dezynfekowania rąk przez osoby 

dorosłe, wchodzące na teren placówki. 

2. Osoby trzecie zobowiązane są do dezynfekcji dłoni po wejściu, zakładaniu 

rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa. 

3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 

dopilnowania, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, dzwonka, uchwytów, 

telefonów, klawiatur i myszek, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w 
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pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do przygotowywania i spożywania 

posiłków. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka 

dezynfekującego. Pracownicy zapoznani są z treścią kart charakterystyki (załącznik 

nr 4). Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

6. Wszystkim pracownikom, w zależności od potrzeb, zapewniono dostęp do 

środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne na usta i nos, rękawice 

jednorazowe, a także fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie 

konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – 

adekwatnie do aktualnej sytuacji). Potwierdzenie wydania środków ochrony 

indywidualnej – załącznik nr 5. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia  

i rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki,  

a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. 

Pracowników zapoznano z treścią tych instrukcji (potwierdzenie – załącznik nr 6) 

8. Pracownicy korzystający z toalety zobowiązani są do tego, aby po załatwieniu 

potrzeb fizjologicznych zdezynfekować deskę sedesową i umyć ręce zgodnie  

z instrukcją. 

 
 

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW PROWADZENIA PROCESÓW DEZYNFEKCJI 
 I UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU I NA ZEWNĄTRZ  

PRZEZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 

 
POMOCE  NAUCZYCIELA:  

1. Codziennie: 

czuwają nad utrzymaniem przez dzieci higieny osobistej w czasie korzystania przez nich 

z toalety i nad właściwym myciem rąk – na bieżąco 

 utrzymują  porządek w sali i dbają o czystość – na bieżąco 

 myją za pomocą detergentu lub przy użyciu środków dezynfekujących zabawki 

wykorzystywane przez dzieci w czasie zabawy (złożone w odpowiednich 

pojemnikach) oraz pomoce do zajęć ruchowych: obręcze, piłki itp. – na bieżąco 

2. Myją i wyparzają naczynia i sztućce. 

3. Prowadzą monitoring czynności porządkowych wskazanych na przygotowanych 

„Rejestrach mycia i dezynfekcji” – na bieżąco (załącznik nr 3) 
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4. Pełnią dyżur w szatni – w miarę potrzeb 

 
WOŹNE:  

1. Codziennie utrzymują czystość ciągów komunikacyjnych: 

 szatnia – mycie podłogi, dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, blatów, półek, 

siedzisk ławek, poręczy – na bieżąco. 

2. Codziennie utrzymują porządek w sali i dbają o czystość poprzez: 

 dezynfekcję powierzchni płaskich: stoliki, biurka, blaty regałów, poręcze krzesełek -

min. 3 razy dziennie i w razie potrzeby, 

 dezynfekcję powierzchni dotykowych: klamki,  - na bieżąco, wyłączniki światła  

w razie potrzeby, 

 dezynfekcję toalet, kranów -  na bieżąco - po każdym dziecku, 

 dezynfekcję lub (mycie z użyciem detergentu) leżaków po opuszczeniu sali przez 

dzieci. 

3. Myją i wyparzają naczynia i sztućce. 

4. Prowadzą codzienny monitoring czynności porządkowych wskazanych w pkt. 1 i 2.  

na przygotowanych „Rejestrach mycia i dezynfekcji” – na bieżąco (załącznik nr 3) 

5. Codziennie po wyjściu dzieci z przedszkola przygotowują pomieszczenia placówki na 

kolejny dzień poprzez: 

 dezynfekcję powierzchni płaskich: stoliki, biurka, poręcze krzesełek w salach, blaty, 

szafek w szatni, siedziska i oparcia ławek w szatni,  

 dezynfekcję powierzchni dotykowych: klamki, wyłączniki światła, poręcze, 

 dezynfekcję toalet, kranów, 

 dezynfekcję zabawek zgodnie z zasadami,  

 dezynfekcję leżaków. 

4. Pełnią dyżur w szatni. – w miarę potrzeb 

 
PRACOWNICY OBSŁUGI DYŻURUJĄCY W SZATNI: 

1. Odbierają dziecko od rodzica/opiekuna. 

2. W razie konieczności dokonują pomiaru temperatury u dziecka, odnotowują go  

w rejestrze pomiaru. 

3. Odprowadzają dziecko do sali. 

4. Myją i dezynfekują powierzchnie ciągów komunikacyjnych w szatni, holu. 

5. Dezynfekują powierzchnie dotykowe: klamki, wyłączniki światła, uchwyty. 

6. Odprowadzają dziecko do drzwi wyjściowych do oczekujących rodziców/opiekunów. 

6. Prowadzą monitoring czynności porządkowych i dezynfekujących na przygotowanych 

„Rejestrach mycia i dezynfekcji” – na bieżąco (załącznik nr 3) 
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PRACOWNICY KUCHNI: 

1. Dezynfekują opakowania, myją  produkty, żywność. 

2. Myją i dezynfekują ręce, stanowiska pracy, sprzęt kuchenny.  

3. Myją i wyparzają naczynia i sztućce. 

4. Prowadzą monitoring czynności porządkowych i dezynfekujących na przygotowanych 

„Rejestrach mycia i dezynfekcji” – na bieżąco (załącznik nr 3) 

ROBOTNIK GOSPODARCZY: 

1. Codziennie utrzymuje porządek na terenie wokół przedszkola.  

2. Czyści za pomocą detergentu lub środków dezynfekujących poręcze, zabawki i  sprzęt 

do zabaw w ogrodzie przedszkolnym z zastosowaniem środków ochrony osobistej 

(rękawiczki, maseczka, fartuch ochronny) – na bieżąco 

3. Prowadzi monitoring czynności porządkowych i dezynfekujących na przygotowanych 

„Rejestrach mycia i dezynfekcji” – na bieżąco (załącznik nr 3) 

DOZORCY NOCNI: 

1. Dezynfekują poręcze, zabawki i sprzęt ogrodowy przeznaczony do zabawy w ogrodzie 

przedszkolnym – na bieżąco 

2. Prowadzą monitoring czynności porządkowych i dezynfekujących na przygotowanych 

„Rejestrach mycia i dezynfekcji” – na bieżąco (załącznik nr 3) 

 

Cz. VII. 

PROCEDURA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA U DZIECKA  

NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH 

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID – 19 

 

1. W przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby COVID 19  

nauczyciel z wyznaczonym pracownikiem obsługi, stosując środki ochrony 

indywidualnej, odizolowuje dziecko. 

2. Dziecko wraz z wyznaczoną osobą - zabezpieczoną w środki ochrony osobistej 

(fartuch z długim rękawem, maseczkę, przyłbicę, rękawiczki) udaje się do izolatki. 

3. Wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecka. 

4. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych nauczyciel niezwłocznie powiadamia 

dyrektora/wicedyrektora 

5. Dyrektor/nauczyciel powiadamia drogą telefoniczną rodziców/opiekunów o złym 

samopoczuciu dziecka. Rodzice z dzieckiem udają się do lekarza pierwszego 

kontaktu. 
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6. W przypadku wystąpienia duszności u dziecka zostaje wezwana karetka pogotowia 

oraz zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie. 

7. W izolatce, do momentu przybycia rodzica/opiekuna z dzieckiem przebywa 

wyznaczony pracownik przedszkola w odległości minimum 2 m. 

8.  Jeżeli wynik testu na koronawirusa dziecka będzie pozytywny rodzic natychmiast  

musi poinformować dyrektora/wicedyrektora placówki. Dyrektor/ wicedyrektor  

placówki  kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114  ) w 

godz. 7: 30- 15:00 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego Tel 

607 244 860  i  stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 

9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady. 

10. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, należy sporządzić i monitorować listę 

osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu. Osoby te mają obowiązek 

stosowania się do wydanych instrukcji i poleceń.  

11. Obszar, gdzie poruszało się i przebywało dziecko podlega dezynfekcji przez 

pracownika placówki, szczególnie powierzchni dotykowych: klamki, poręcze, uchwyty.  

 
Cz. VIII. 

PROCEDURA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA  

NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH U PRACOWNIKA  

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID – 19 

Kroki postępowania dla pracowników, którzy przystąpili do pracy 

1. Do pracy w przedszkolu przychodzą wyłącznie zdrowi pracownicy bez objawów 

sugerujących chorobę. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika  będącego na stanowisku pracy 

podejrzanych objawów: kaszel, gorączka, apatia, katar, ból głowy, pracownik o złym 

samopoczuciu informuje dyrektora (w przypadku jego nieobecności wicedyrektora). 

3. Dyrektor odsuwa go od pracy, polecając skontaktowanie się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

4. W przypadku pojawienia się duszności zostaje wezwana karetka pogotowia. 

5. Jeżeli złe samopoczucie pracownika wystąpiło w czasie przyjmowania dzieci do 

przedszkola, dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych wychowanków  

i powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie (tel. 81 

4787147, 81 4787113, 81 4787114) w godz. 7:30-15:00 po godz. 15:00 Dyżur 

Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosuje się ściśle do wydanych 

instrukcji i poleceń.  
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6. Gdy istnieje zakażenie u pracownika, należy sporządzić listę osób przebywających  

w tym samym czasie w budynku. Osoby te mają obowiązek stosowania się do 

wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie 

gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl 

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady. 

8. Obszar, gdzie poruszał się i przebywał pracownik podlega dezynfekcji, szczególnie 

powierzchni dotykowych, klamek, poręczy, uchwytów. 

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

stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

  

Kroki postępowania dla pracowników, którzy nie przystąpili do pracy 

1. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu 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. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS  i Ministra Zdrowia dostępnych na 

stronach: https://www.gov.pl/web/gis  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/  

a także obowiązujących przepisów prawa. 

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

stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

Cz. IX. 

PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI 

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID – 19 

 

Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami 

 
1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przekazania dyrektorowi co najmniej dwóch 

aktualnych kontaktowych numerów telefonów rodziców, a jeśli szybki kontakt może 

być  utrudniony, numer telefonu do zakładu pracy lub w miarę możliwości innych 

osób, które są np. upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.  

https://www.gov.pl/web/gis
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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2. Niedopuszczalne jest przyjęcia dziecka do przedszkola bez podania numerów 

telefonów wskazanych w pkt 1. Dane kontaktowe osób, o których mowa w pkt 1 

rodzic zobowiązany jest przekazać dyrektorowi na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 1. 

3. Rodzic ma obowiązek systematycznej aktualizacji numerów kontaktowych.  

4. Nauczyciel zobowiązany jest do umieszczenia w bezpiecznym i w dostępnym miejscu 

w sali przedszkolnej numerów telefonów do rodziców/ opiekunów prawnych oraz 

osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.  

5. Nauczyciel jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w sali 

przedszkolnej numerów telefonów do dyrektora /wicedyrektora przedszkola oraz 

telefonu do służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

6. W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej u dziecka nauczyciel 

niezwłocznie telefonicznie informuje dyrektora/wicedyrektora.  

7. Dyrektor/wicedyrektor lub nauczyciel przedszkola w przypadku wystąpienia objawów 

choroby u dziecka niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców,  

a w przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami zawiadamia  

o potrzebie kontaktu z przedszkolem inne osoby wskazane przez rodziców.   

8. Rodzic zobowiązany jest do odbierania telefonów z przedszkola bądź szybkiego 

oddzwonienia do placówki.  

Komunikacja ze służbami i innymi podmiotami 

1. W łatwo dostępnym miejscu w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci, 

izolatkach oraz  w kancelarii przedszkola i pokoju referenta umieszcza się numery 

telefonów oraz adresy e-mail  do: 

a) Organu prowadzącego: tel. 81 466 39 00; e-mail: oswiata@lublin.eu 

b) Kuratorium Oświaty w Lublinie: tel. 81 538 52 00 e-mail: 

kuratorium@kolublin.pl 

c) Stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. 81 47 87 147; 81 47 87 102; 81 47 

87 114; 81 47 87 129; e-mail psse.lublin@pis.gov.pl 

d) Służb medycznych: tel. 999 lub 112  

e) Dyrektora/ wicedyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w 

Lublinie: tel. 661 304 459, 509 364 749 

f) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka  nauczyciel lub 

dyrektor  zawiadamia   rodziców/opiekunów prawnych oraz właściwą stację 

sanitarno – epidemiologiczną oraz stosuje się ściśle do wydawanych przez nią  

instrukcji i poleceń.  

 

 

mailto:oswiata@lublin.eu
mailto:kuratorium@kolublin.pl
mailto:psse.lublin@pis.gov.pl
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Cz. X. 

PROCEDURA KONTAKTU PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMINR NR 36 W LUBLINIE  

Z OSOBAMI TRZECIMI  

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA COVID – 19 

 

1. Do odwołania ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą 

żywności bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności 

zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o 

skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub 

przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli 

osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek 

powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie 

noszenia rękawiczek. (monitoring kontaktów – załącznik nr 7) 

4. Na drzwiach wejściowych do przedszkola oraz na stronie internetowej zamieszcza się 

informację o zdalnym załatwianiu spraw oraz kontaktowe numery telefonów i adresy 

e-mail.  

6 Dokumenty powiązane – instrukcje 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJE MYCIA I DEZYNFEKCJI ORAZ STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY 
OSOBISTEJ. 

1. Zobowiązuje się pracowników do mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania 

rękawiczek oraz zakładania i zdejmowania maseczki ściśle według następujących 

instrukcji:   

2. Instrukcje w formie plakatów są wywieszone w widocznym miejscu we wszystkich 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, a przy dozownikach z płynem instrukcja 

dezynfekcji rąk. 
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Instrukcja dezynfekowania rąk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS – Cov-2 wywołującego 
chorobę covid-19 obowiązująca w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie 

20 

 

Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki 
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Instrukcja mycia rąk 
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Instrukcja zakładania i zdejmowania 
rękawiczek
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7 Załączniki: Wzory: oświadczeń, rejestrów, monitoringów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS – Cov-2 wywołującego 
chorobę covid-19 obowiązująca w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie 

24 

 

 
 

Załącznik 1 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………                         

(imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam, że 

  zapoznałem/am się i będę realizował/a punkt 4 - Wytyczne dla Rodziców „Procedury 

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 

dn. 19.11.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i 

innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 

374 i 567) obowiązującej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie 

 biorę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do 

przedszkola, 

 jestem świadomy ryzyka zakażeniem wirusem COVID 19, 

 zobowiązuje się odbierać telefony z przedszkola,  

 dziecko i najbliższy członek rodziny nie miał kontaktu z osobą zarażoną, bądź 

przebywającą na kwarantannie lub izolacji, 

 zapoznałem/łam się z Procedurą dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących 

ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19  

obowiązującą w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie z dnia 

31.08.2020 r., 

 wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka w placówce w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych, takich jak: kaszel, gorączka, apatia, katar, ból 

głowy, duszności. 

 podaję poniżej aktualne kontaktowe numery telefonów do rodziców/opiekunów 

dziecka: 

tel. do matki/opiekuna dziecka                                 tel. do ojca/opiekuna dziecka        

 

 .............................................................                         ..................................................... 

  

  

………………………………………..................               ...................................………………………………… 
      (data, czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)                  (data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 


