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Załącznik do zarządzenia nr 39/2020 
Dyrektora Zespołu Placówek  
Oświatowych nr 3 w Mławie 

z dnia 28 sierpnia  2020 r. 
 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  PODCZAS DZIAŁALNOŚCI   MIEJSKIEGO 

PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDWEGO NR 3  W  MŁAWIE  FUNKCJONUJĄCEGO 

W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19 

 

 

Wstęp 

 

   Instrukcję bezpieczeństwa wprowadza się mając na uwadze konieczność zapewnienia 

bezpiecznego pobytu uczniów w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego, 

związanego z wirusem Covid-19. 

 

Organizacja opieki w placówce 

 

1. Jedna grupa dzieci powinna w miarę możliwości organizacyjnych przebywać w stałej sali. 

2. Do pracy w grupie są przyporządkowani w miarę możliwości ci sami opiekunowie. 

3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.  

4. Z sali powinny być usunięte przedmioty i sprzęty, które nie mogą być w skuteczny sposób 

uprane lub zdezynfekowane np. pluszowe zabawki. 

5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek.  

6. Organizacja pracy powinna wykluczać spotykanie się ze sobą grup. 

7. Opiekunowie podczas wykonywania obowiązków służbowych powinni zachowywać 

między sobą dystans społeczny min. 1,5 m. 

8. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

odległości minimum 2 m od osób trzecich.  

9. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich na terenie placówki do niezbędnego 

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

10. Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby zdrowe.  

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  

 

1. Do przedszkola dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.  

2. Tylko jeden rodzic/opiekun może przyprowadzić/odebrać dziecko z przedszkola.  

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci z przedszkola 

zobowiązani są zachować dystans społeczny minimum 2 m w odniesieniu do pracowników 

przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców.  

4. Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola musi mieś zasłonięte usta                   

i nos maseczką lub przyłbicą. 
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5. Jeżeli zachodzi konieczność wejścia rodzica lub opiekuna do budynku przedszkola musi 

on zachować wszelkie środki bezpieczeństwa – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk. Do budynku może wejść tylko jeden rodzic lub opiekun z dzieckiem 

zachowując odstęp od innego dziecka lub rodzica minimum 2 m. 

6. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

7. Przed wejściem dziecka do przedszkola, jeżeli dostrzeżono niepokojące objawy 

chorobowe należy dokonać pomiaru temperatury ciała przy użyciu termometru 

bezdotykowego. Pomiar temperatury ciała dziecka może być dokonany tylko za zgodą 

rodzica.  

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

obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni 

 

1. W wejściu do budynku przedszkola należy umożliwić skorzystanie z płynu 

dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk 

przez osoby dorosłe, wchodzące do budynku.  

2. Pracownicy przedszkola w czasie pobytu w pracy zobowiązani są do regularnego mycia 

rąk mydłem oraz dopilnowania, aby robiły to dzieci (w szczególności po przyjściu do 

przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu                   

z toalety).  

3. Należy prowadzić codzienny monitoring prac porządkowych ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych oraz urządzeń na placu zabaw) – załącznik nr 1.  

4. Toalety muszą być na bieżąco dezynfekowane.  

5. Środków do dezynfekcji należy używać zgodnie z wytycznymi producenta.  

6. Co najmniej raz na godzinę należy wietrzyć sale (w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

7. Wykorzystywane przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy dokładnie myć, 

czyścić lub dezynfekować.  

8. Pracownicy przedszkola w razie konieczności np. podczas zabiegów higienicznych                         

u dziecka zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej (maseczka lub 

przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuchy z długim rękawem).  

9. W łazienkach należy zamieścić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.  

 

Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia 

 

1. Do pracy mogą przyjść tylko zdrowi pracownicy – bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów sugerujących zakażanie COVID-19 należy 

niezwłocznie umieścić je w izolatorium i natychmiast poinformować rodziców. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola objawów sugerujących zakażanie 

COVID-19 należy niezwłocznie skierować go do izolatorium, wstrzymać przyjmowanie 

dzieci do placówki oraz powiadomić powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną.  
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4. Obszar po którym poruszała się osoba z objawami sugerującymi zakażenie COVID-19 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.  

5. Należy wyznaczyć i wyposażyć w środki ochrony izolatorium w którym będzie można 

odizolować pracownika lub dziecko ze zdiagnozowanymi objawami choroby.  

6. W określonym miejscu należy umieścić potrzebne numery telefonów, w tym do 

powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.  

7. W przypadku stwierdzenia u dziecka lub pracownika objawów sugerujących zakażenie 

COVID-19 należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części 

budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  
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Wykaz telefonów alarmowych  

i kontaktowych 

 

 

112 – telefon alarmowy 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

998 – Straż Pożarna 

997 – Policja  

 23 654 33 82 – Urząd Miasta Mława  

23 654 35 73 – Stacja Sanitarno  

                         Epidemiologiczna w Mławie  

660 023 474 – kontakt z Dyrektorem   

                        placówki  

 

 
 


