
Toruń 31.08.2020

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU -
ŻŁOBKU „ALFIK” W TORUNIU1 

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół 
i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w  Przedszkolu – Żłobku „Alfik”:

• Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

• Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niej odbierane przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i 
ze przedszkola opiekunowie z dziećmi oraz dzieci przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

• Przy wejściu do budynku przedszkola umieszczono informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku przedszkola należy umożliwić skorzystanie z płynu do 
dezynfekcji rąk. 

• Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
przedszkola.

• Opiekunów obowiązują zasady:

a) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

b) dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m, 

c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

• Opiekun zobowiazany jest do podania aktualnego nr telefonu, bądż innego sposobu 
szybkiej i skutecznej komunikacji . Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem 
technik komunikacji na odległość.

• Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze przedszkola 
(rekomendowany własny środek transportu).

• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust.

• Po odebraniu dziecka przez pomoc nauczyciela lub woźną oddziałową dziecko 
przebiera się w szatni i następnie kierują się do łazienki w celu starannego umycia rąk 



wg zamieszczonych instrukcji. Ręce dziecko myje przed i po jedzeniu, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Dzieci w przedszkolu nie myją zębów.

• Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką 
nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przypisani są na 
stałe ci sami opiekunowie. 

• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, zostały  usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 
itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą regularnie czyszczone lub dezynfekowane.

• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 
każdych zajęciach. 

• Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.

• Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów.

Opracowanie:

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
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