
Wprowadza się niżej wymienione wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w 
związku                               z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 
w Przedszkolu Publicznym nr 1                         w Środzie Śląskiej po rozpoczęciu 

pracy jednostki w dniu 25 maja 2020 r.

Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U. 2020 poz. 780). 

Dla Rodzica/opiekuna prawnego:
1. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu 

przebywa osobo mogąca zapewnić dziecku opiekę lub ktoś z 
domowników lub najbliższego otoczenia przebywa na 
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w 
domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

2. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Również opiekunowie 
muszą być zdrowi.

3. Dziecku nie wolno zabierać do przedszkola niepotrzebnych 
przedmiotów czy zabawek. 

4. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach 
higieny, powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce 
wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

5. Rodzic, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu 
w placówce, ma przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego 
zdrowia. Ma zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, 
w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

6. W ramach konieczności zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/
opiekunami dziecka  rodzic/opiekun prawny dziecka powinien zostawić w 
przedszkolu numer telefonu pod  którym będzie dostępny. 

7. Grupy przedszkolne będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.

8. Liczebność grup została ograniczona do 12 osób. Minimalna przestrzeń 
do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza 
niż 4 m2 na jedno dziecko                         i każdego opiekuna, do 
przestrzeni tej nie wlicza się: pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, 
pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomieszczeń pomocniczych: ciągów 
komunikacji wewnętrznej, porządkowych, magazynowych, higieniczno-
sanitarnych, np. łazienek i toalet.

9. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Rodzice/
opiekunowie prawni przyprowadzając dziecko, przekazują je 
pracownikowi placówki przy wejściu do placówki stosując się do 
zaleceń GIS, min. opiekunowie między sobą powinni zachować dystans 
społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra, a osoby przyprowadzające                                        
i odbierające dzieci, nie powinny podchodzić do osób tam 



przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na dwa 
metry.

10. Dyrektor udostępnia środki ostrożności higieny przy ewentualnych 
kontaktach z takimi osobami, przed ewentualnym wejściem do jednostki 
należy zdezynfekować ręce, posiadać zakryte usta i nos, oraz na życzenie 
Pracownika jednostki poddać się kontroli pomiaru temperatury ciała.

11.  Dzieci nie będą wychodziły na spacer do parku i na plac zabaw.


