
Polityka Bezpieczeństwa „Dwujęzycznego Żłobka Artystycznego i Naukowego „Tuptuś Odkrywca” 

oraz Niepublicznego Przedszkola Artystycznego i Językowego „Przed-Szkółka” podczas otwarcia w 

trakcie trwania pandemii COVID 19 

 

Z dniem 01 września 2020 roku 

do odwołania wprowadza się następujące procedury bezpieczeństwa: 

Organizacja pracy placówki: 

• Prosimy o przyprowadzanie Dzieci w godzinach 06:30 - 08:30, o godzinie 09:00 następować 

będzie dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają Rodzice 

• Wózki dziecięce należy pozostawić w wózkowni w wyznaczonym miejscu lub pozostawić 

przed budynkiem żłobka/przedszkola 

• Dziecko powinno mieć codziennie czyste uprane ubranie oraz dwa zestawy rzeczy na zmianę 

w ciągu dnia.  

• Rodzic oczekuje na odbiór dziecka w wyznaczonym miejscu w szatni przedszkola/żłobka. 

• Zabrania się wchodzenia osób trzecich do sal i pomieszczeń przedszkola/żłobka 

• Prosimy o odbiór Dzieci w godzinach 14:30 – 17:45  

 

Procedura organizacji pracy podczas dnia w żłobku: 

• Po przyjściu dziecka do żłobka/przedszkola Opiekun zmierzy Dziecku temperaturę przed 

wejściem do przedszkola/żłobka 

• Opiekunowie w miarę możliwości organizacyjncych będą przypisani do konkretnych grup 

• Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki i inne zabawki, które ciężkie są do codziennej 

dezynfekcji  

• Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę/ Będzie działała wentylacja mechaniczna.  

• Osoby pracujące z dziećmi w miarę możliwości będą zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m. 

• Na specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, 

zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te 

będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. Do 

dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze 



• Dzieci będą wychodzić na przedszkolny/żłobkowy plac zabaw w swoich grupach. Po każdym 

pobycie grupy dzieci plac zabaw będzie dezynfekowany.  

• Kadra będzie zaopatrzona w maseczki jednorazowe, przyłbice,  rękawice jednorazowe oraz 

fartuchy ochronne. Kadra będzie korzystała z ww. produktów podczas zabiegów 

higienicznych (fartuchy będą używane wg. potrzeby) 

• W placówkach zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, 

prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek zgodne  

z zaleceniami GIS 

• Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu 

do placówki, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety 

• Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem i nakładaniem posiłków wykonywane 

będą w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych  

• Wszelkie powierzchni w kuchni zostaną zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem 

po każdorazowym użyciu 

• Posiłki dostarczane do żłobka będą odbierane bez kontaktu z pracownikiem obsługi.  

Procedura przekazania i odbierania dzieci: 

• Zgodnie z zaleceniami GIS Rodzice nie powinni zbliżać się do Opiekunów na odległość 1,5 m. 

W miarę możliwości prosimy o przekazywanie Opiekunom grupy Dzieci bezdotykowo, Starsze 

Dzieci zachęcajmy do samodzielnego przemieszczenia się do swojego Opiekuna pod 

nadzorem Rodzica. 

• Wchodząc do przedszkolu/żłobka Rodzice/ Opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować 

ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, 

niedostępnym dla dzieci) Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz 

powinni nosić rękawiczki podczas pobytu w przedszkolu/żłobku. 

• Pobyt Rodziców w przedszkolu/żłobku ograniczamy do minimum czasowego.  

• Dzieci do przedszkola/żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe; 

zachęcamy do ustalenia wśród domowników, który Rodzic/ Opiekun będzie obierał  

i przyprowadzał Dziecko do przedszkola/żłobka (w miarę możliwości) 

• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

 nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/żłobka  

•  Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.  

•  Na terenie przedszkola/ żłobka nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (prosimy 

o nieprzyprowadzanie Rodzeństwa naszych Podopiecznych do żłobka/przedszkola)  



• Kontakt Rodziców z Opiekunami ograniczamy do minimum. Wszelkie informacje będą 

rzetelnie wprowadzane do aplikacji 4parents.  

• Do przedszkola/żłobka będą wpuszczane bezwzględnie tylko Dzieci zdrowe, bez objawów 

przeziębienia np. kataru i kaszlu itd.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu 

przedszkola/żłobka w tym zachorowania na COVID-19 

• Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka 

zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do 

przedszkola/żłobka oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 

lub oddziałem zakaźnym. 

• W przedszkolu/żłobku zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe.  

Miejsce jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

• Niezwłocznie po zaobserwowaniu niepokojących objawów Rodzice zostaną niezwłocznie o 

tym poinformowani telefonicznie / mailowo i wezwani do odbioru Dziecka. Dziecko z 

podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców / opiekunów 

prawnych pod opieką jednej osoby z Kadry przedszkola/żłobka ubranej w kombinezon 

ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać Dziecko w czasie nie dłuższym 

niż 45 minuj od momentu zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym 

fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam 

instrukcji  

•  W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u Dziecka lub Pracownika 

żłobka/przedszkola zostanie całościowo zdezynfekowany  

 

 

Dokument wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r. 

 


