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I. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                             

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.). 

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. 

zm.). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1389) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach                     

(Dz. U. z 2003 r. poz.69, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

(Dz. U. 2020, poz. 1386) 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394 z 

późn.zm.). 

6. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 

r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i  innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

  

II. Podstawowe cele wdrażanej Procedury: 

1.Określenie zasad organizacji pracy placówki w związku z zagrożeniem epidemicznym 

(wirus SARS-CoV-2) oraz działań prewencyjnych w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się 

wirusa. 

2.Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom, rodzicom i opiekunom oraz 

wszystkim podmiotom współpracującym z placówką. 

3. Zminimalizowanie możliwości zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz – 

rodzice, dostawcy, goście. 

4. Poinformowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach 

funkcjonowania placówki  w trakcie epidemii Covid-19 oraz o ryzyku zakażenia się 

koronawirusem na terenie przedszkola. 

5. Kompleksowe działania przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu 

epidemii. 
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III. Zakres i okres obowiązywania Procedury: 

 

Procedura obejmuje i reguluje działania dyrektora, kierownika, pracowników, rodziców i 

dzieci oraz innych osób przebywających na terenie Przedszkola Nr 330 „Pod Modrzewiem”  

w Warszawie w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania. 

 

IV. Organizacja pracy w przedszkolu: 

 

Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi placówki pozostają zamknięte. 

Kontakt telefoniczny z dyrektorem i nauczycielami 508 998 823. 

 

1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola: 

1) Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 

zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych 

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

2) Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera tylko jedna, zdrowa osoba.                                                                                            

3) Rodzice/opiekunowie, przyprowadzający dziecko do przedszkola nie wchodzą do 

budynku.   Przekazują dziecko wyznaczonemu pracownikowi. 

4) W przypadku odbywania przez dzieci okresu adaptacyjnego w przedszkolu, 

rodzic/opiekun może, za zgodą dyrektora, wejść do szatni i przebrać dziecko, 

następnie przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczycielowi. W szatni może 

jednocześnie przebywać 2 rodziców/opiekunów z dziećmi (z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności – maseczka, dezynfekcja, rękawiczki jednorazowego użytku). 

5) Dzienna liczba rodziców/opiekunów, dzieci odbywających adaptację zostaje 

ograniczona do niezbędnego minimum ( z zachowaniem dystansu społecznego min. 

1,5 m.). 

6) Za zgodą rodziców, w ciągu dnia,  wyznaczony pracownik przedszkola mierzy 

dzieciom temperaturę (termometr bezdotykowy). Jeśli temperatura dziecka przekracza 

37,5 st. C lub dziecko ma inne objawy infekcji, nauczyciel powiadamia rodzica i rosi o 

odebranie dziecka z przedszkola. 

7) Dzieci będą przyjmowane do godziny 8:30. 

8) Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko z przedszkola przebywa przed 

budynkiem minimum czasu koniecznego do oddania, czy odebrania dziecka. 

9) Rodzic/opiekun odbierający dziecko, może powiadamiać telefonicznie przedszkole, że 

jest w drodze po dziecko i określić w przybliżeniu czas dotarcia do przedszkola. 

Pracownik obsługi pomaga dziecku się ubrać i czeka z nim na rodzica/opiekuna w 

wejściu do przedszkola. 

10) Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych takich, jak: gorączka, katar, kaszel, wysypka, ból głowy, ból gardła, ból 

brzucha, nudności, wymioty i in. 

11) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.   

12) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z 

przedszkola w przypadku gdy nauczyciel poinformuje ich o jakichkolwiek objawach 

chorobowych u dziecka.                                                                                                                                                            

2.  Organizacja opieki nad dzieckiem: 

 

1) W przedszkolu, od 1 września, funkcjonuje pięć oddziałów : 
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Gr. I – Misie– od godz. 8:00 do godz. 16;00  

Gr. II – Biedronki – od godz. 7:00 do godz. 17:00 

Gr. III – Wiewiórki – od godz. 7:30 do 16:30 

Gr. IV Liski - od godz. 8:00 do godz.16:00 

Gr. V – Sowy – od godz. 8:00 do godz.16:00 

2) Dzieci, w miarę możliwości rodziców, przebywają w przedszkolu w godzinach 

funkcjonowania swoich oddziałów. 

3) Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić w danym dniu do godziny 9:00. 

4) Jedna grupa dzieci przebywa (w miarę możliwości organizacyjnych) w jednej 

wyznaczonej i stałej sali.                                                                                                          

5) Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, ci sami opiekunowie.                                                                                                      

6)  Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 

5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2 ; w przypadku liczby dzieci większej 

niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu o co najmniej 2 m2 na każde 

kolejne dziecko, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może 

być mniejsza niż 1,5 m2. 

7) Z sal, w których przebywają grupy dzieci zostają usunięte przedmioty i sprzęty, 

których  nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.                                                        

8) Dziecko nie przynosi ze sobą do przedszkola i nie zabiera z przedszkola żadnych 

przedmiotów i zabawek. 

9) Salę wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

10) Poszczególne grupy korzystają z wydzielonych przestrzeni pobliskiego placu 

zabaw, według ustalonego harmonogramu. 

11) Sprzęt, którego nie można poddać skutecznej dezynfekcji zostanie zabezpieczony 

taśmą i wyłączony z użytkowania. 

12) Jeśli nie będzie możliwości codziennej dezynfekcji, plac zabaw zostanie wyłączony 

z użytkowania.  

13) Leżakowanie dziecka tylko w przypadku konieczności. 

14) Rezygnujemy z mycia zębów. 

15) Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce 

(jeśli jest to konieczne to odbywa się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności - min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko 

osoby zdrowe). 

3. Organizacja wyżywienia: 

1)  Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników (odległość stanowisk pracy, środki 

ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów). 

Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i 

sztućców. 

2) Posiłki z kuchni są dostarczane na wózkach do każdego oddziału na parterze. 

Posiłki na 1 piętro dostarczane są windą kuchenną. Po każdym użyciu wózki i winda 

są dezynfekowane.  
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3) Talerze, kubki i sztućce wielokrotnego użytku są natychmiast po użyciu myte i                                                        

wyparzane w temperaturze minimum 60 st. C. Po wydaniu posiłków dezynfekowane 

są blaty stołów i poręcze krzeseł. 

4) Dystrybutory z wodą pitną znajdują się w każdej grupie. Nauczyciel lub pracownik 

obsługi uzupełnia osobiste bidony dzieci w miarę ich potrzeb.  

5) Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

4. Dezynfekcja: 

1) Przed wejściem do budynku każda osoba dorosła dezynfekuje ręce. Osoby z 

zewnątrz proszone są o wejście (jeśli będzie taka konieczność) w maseczkach 

zakrywających usta i nos lub przyłbicach.   

2) Personel regularnie myje ręce wodą z mydłem oraz pilnuje, aby robiły to dzieci 

(czas mycia co najmniej 30 sekund ).                                           

3) Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy ściśle przestrzegają zaleceń producenta, 

które znajdują się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegają 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów 

tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji.   

4) Dyrektor oraz kierownik gospodarczy prowadzą monitoring codziennych prac 

porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, i 

powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatury, włączników.                                         

5) Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni                  

w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na 

usta i nos,  przyłbice  a także fartuchy  (do użycia w razie konieczności np. 

przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej 

sytuacji).                                                                                                      

6) W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - 

instrukcje.  

7) Toalety dezynfekuje się na bieżąco.                                                                                                                                                                      

V.     Zadania i obowiązki dyrektora i pracowników          

1. Dyrektor przedszkola ustala regulaminy i procedury wewnętrzne i dostosowuje je do 

wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym, sanepidem, organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. 

3. Organizuje pracę przedszkola zgodnie z potrzebami, warunkami i możliwościami w 

okresie wzmożonego reżimu sanitarnego. Wydziela obszar do izolacji dziecka lub 

osoby dorosłej w przypadku podejrzenia koronawirusa, który wyposaża w odpowiedni 

zestaw ochronny. 

4. Zapewnia środki ochrony osobistej pracownikom przedszkola oraz środki do higieny i 

dezynfekcji rąk i powierzchni w placówce. 
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5. Przekazuje rodzicom /opiekunom prawnym informacje o czynnikach ryzyka COVID-

19 oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję o  przyprowadzaniu dziecka do 

przedszkola w okresie epidemii korona wirusa ( oświadczenie rodziców, zał. nr 1). 

6. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do samoobserwacji. W przypadku 

podejrzenia choroby pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

7. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą wejściem 

głównym. Przed wejściem mają mierzoną temperaturę. Gdy nie przekracza ona 37,5 

st. C pracownik, po zdezynfekowaniu rąk, może rozpocząć pracę na swoim 

stanowisku. 

8. Pracownicy nie przemieszczają się bez zbędnej potrzeby po placówce i nie tworzą 

skupisk w pomieszczeniach przedszkola. Zachowują bezpieczny dystans w kontaktach 

ze współpracownikami i rodzicami. 

9. Nauczyciele pracują wg ustalonego harmonogramu, organizują działania 

dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze godzin zawartym w 

obowiązującym arkuszu organizacyjnym. 

10. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały 

wprowadzone. Dbają o odpowiednią formę przekazu aby wytworzyć w dzieciach 

poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie. 

11. Unikają organizowania większych skupisk dzieci przy jednej aktywności lub jednej 

zabawce. 

12. Organizują codzienną gimnastykę lub zabawy ruchowe przy otwartych oknach w 

salach lub na placu zabaw. 

13. Nauczyciele specjaliści i instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe pracują wg 

ustalonego harmonogramu, utrzymując w miarę możliwości dystans społeczny. Dbają 

o dezynfekcję powierzchni dotykowych oraz używanych pomocy dydaktycznych. W 

przypadku braku możliwości dezynfekcji pomoce odkładane są na 2 dniową 

kwarantannę. 

14. Kierownik gospodarczy sprawuje nadzór nad pracownikami obsługi i pracownikami 

kuchni w zakresie stosowania wytycznych GIS. Nadzoruje również higieniczny odbiór 

towarów od dostawców. 

15. Pracownicy administracji przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, 

dotyczącymi funkcjonowania przedszkola. 

16. Pracownicy obsługi usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można 

zdezynfekować. 

17. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, regularnie wietrzą sale, 

dezynfekują powierzchnie dotykowe i podłogi, dezynfekują powierzchnie dotykowe w 

łazienkach, dezynfekują powierzchnie w zmywalni, wyparzają naczynia i sztućce, 

dezynfekują powierzchnie w ciągach komunikacyjnych oraz w szatniach, dezynfekują 

sprzęty na placu zabaw. Wykonane czynności zapisują w „Kartach kontroli”. 

18. Wyznaczone osoby dokonują pomiarów temperatury dzieciom i pracownikom, 

sprawują opiekę nad dziećmi przychodzącymi i wychodzącymi w szatni, przebywają z 

odizolowanym dzieckiem, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia korona 

wirusem lub chorobę COVID-19 do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego, 

ewentualnie wezwanego lekarza. 

19. Wyznaczona woźna oddziałowa dezynfekuje pomieszczenia, w których przebywała 

osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19. 

20. Pracownicy kuchni przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, 

dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia, utrzymują bezpieczną odległość 

między stanowiskami, stosują środki higieny osobistej, utrzymują wysoką higienę 
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mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców. Po zakończonej pracy dezynfekują powierzchnie, 

sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego. Wykonane czynności zapisują w 

kartach kontroli. 

21. Dozorcy dezynfekują sprzęty na placu zabaw, klamki przy furtce, pojemniki na 

odpady należące do placówki, po wyjściu wszystkich dzieci i pracowników 

dezynfekują powierzchnie w ciągach komunikacyjnych i szatniach. Wykonane 

czynności zapisują w kartach kontroli. 

 

VI. Zadania i obowiązki rodziców: 

1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce, rodzice 

przekazują dyrektorowi  lub nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

2. Rodzice przyprowadzają  do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów 

chorobowych (temperatura., kaszel, katar, wysypka, nudności, wymioty, ból głowy, 

gardła i inne).  

3. W przypadku pojawienia się u dziecka objawów chorobowych, telefonicznie 

informują dyrektora przedszkola i stosują się do zaleceń lekarza. 

4. Nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji domowej. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać 

w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.   

5. Rodzic/opiekun podaje dyrektorowi numer telefonu do szybkiego kontaktu i odbiera 

połączenia telefoniczne z przedszkola!                                                                                                                            

6. Rodzice wyjaśniają dziecku i pilnują, żeby nie zabierało ono do przedszkola żadnych 

przedmiotów, czy zabawek.                                                                                                                                   

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na 

powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

czy kasłania).  

8. Rodzice wyposażają dziecko w bidon (pojemnik na wodę), który codziennie jest 

zabierany do domy i myty wodą z detergentem oraz wyparzany w temperaturze co 

najmniej 60 st. C.             

9.  Dziecko do przedszkola (w miarę możliwości) przyprowadza i odbiera 1 osoba.  

 

VII. Sposób postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem: 

  

1. Jeśli u dziecka wystąpią objawy zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 ( 

gorączka, duszność, kaszel, i inne): 

a) zostaje ono odizolowane od grupy i umieszczone w wydzielonym miejscu pod 

opieką wyznaczonego pracownika, 

b) wyznaczona osoba bezzwłocznie zakłada fartuch ochronny, przyłbicę, maseczkę i 

rękawiczki i pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m. odległości, 

c) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora oraz rodziców/opiekunów 

prawnych o zaistniałej sytuacji, 

d) rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola, 

konsultacji lekarskiej oraz poinformowania dyrektora przedszkola o wyniku 

badania przez lekarza, 
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e) dyrektor/nauczyciel w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na numer 999 lub 

112, 

f) nauczyciel sporządza w dwóch egzemplarzach notatkę z zaistniałej sytuacji; jedną 

dla rodzica, który podpisem potwierdza jej odbiór, 

g) obszar, w którym przebywało dziecko sprząta się i dezynfekuje, zgodnie z 

funkcjonującymi procedurami, 

h) ustala się listę osób, przebywających w tym samym czasie tam, gdzie przebywało 

dziecko z podejrzeniem koronawirusa, 

i) w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem, dyrektor 

bezzwłocznie informuje Sanepid i dostosowuje swoje działania do jego 

wskazówek, 

2. Dyrektor zawiadamia również zastępcę burmistrza Krzysztofa Skolimowskiego, 

Wydział Oświaty i wychowania. 

 

Pracownik przedszkola, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia korona- 

wirusem: 

a) zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola i bezzwłocznie udaje się do lekarza, 

b) ustala się listę osób, przebywających w tym samym czasie tam,  gdzie przebywał 

pracownik z podejrzeniem koronawirusa 

c) w przypadku pracownika pełniącego obowiązki w grupie przedszkolnej dyrektor 

zawiadamia rodziców o konieczności odebrania dzieci z przedszkola, 

d) obszar, w którym przebywał pracownik sprząta się i dezynfekuje, zgodnie z     

 funkcjonującymi procedurami, 

e) w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem, dyrektor 

bezzwłocznie informuje Sanepid i dostosowuje swoje działania do jego 

wskazówek, 

f) dyrektor zawiadamia również burmistrza dzielnicy Rafała Miastowskiego oraz 

zastępcę burmistrza Krzysztofa Skolimowskiego, Wydział Oświaty i wychowania 

dyrektora Biura Edukacji oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

 

VIII. Sposób postępowania w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie: 

 

1. Definicja ‘kontaktu” obejmuje 

a) Każdego pracownika placówki, rodzica/ opiekuna prawnego dziecka 

pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w 

odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 min., 

b) Rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 

c) Każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba 

chora. 

2. Osób z kontaktu nie uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 

a) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą* i 

prowadzenie samoobserwacji, osoby zaszczepione są zwolnione z kwarantanny. 

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno – epidemiologicznej, w 

szczególności udostępnienie telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i 

przeprowadzenia wywiadu, 

c) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji* zauważone zostaną charakterystyczne 

objawy choroby, należy bezzwłocznie poinformować stację sanitarno – 

epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie 

zostanie określony dalszy tryb postępowania medycznego. 
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3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych 

środków ostrożności. 

4. Decyzja do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we 

współpracy z służbami sanitarnymi. 

 

 

 

 

IX. Sposób postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia Sars-Cov-2: 

1. Dyrektor przedszkola informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o 

zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu 

placówki/zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych. 

2. O potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka dyrektor informuje organ 

prowadzący-burmistrza dzielnicy i Kuratora Oświaty zgodnie ze schematem procesu 

komunikowania się w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych. 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia dyrektor placówki stosuje się do zaleceń PPIS 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury (biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek). 

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub innych środków łączności, sporządza się notatkę lub protokół. 

5. Sporządza się listę osób przebywających tym samym czasie, w części pomieszczenia 

lub jego całości, w którym przebywała osoba. 

X. Nauczanie zdalne w przypadku konieczności zamknięcia oddziału lub przedszkola: 

 

1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem na terenie przedszkola i ograniczenia 

funkcjonowania lub zamknięcia placówki, wprowadza się nauczanie zdalne. 

2. Nauczyciele i specjaliści będą przekazywać za pośrednictwem strony internetowej 

przedszkola i adresów e-mailowych rodziców propozycje różnorodnych zabaw i zadań dla 

dzieci, kontaktować się z rodzicami i pozyskiwać informacje zwrotne. 

3. Treści dotyczące pracy zdalnej określa odrębny regulamin. 

XI. Postanowienia końcowe: 

1. Wszyscy pracownicy zostają zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami niniejszej 

Procedury. 

2. Procedurę niniejszą udostępnia się rodzicom/opiekunom prawnym dzieci uczęszczających 

do Przedszkola nr 330 „Pod Modrzewiem” w Warszawie. 

3. Zastrzega się zmiany w procedurze w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się 

przedszkole, strefą żółtą lub czerwoną, a także w przypadku zmian wytycznych GIS i MEN. 

4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów należy bezzwłocznie powiadomić 

telefonicznie  

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną m. st Warszawy,  

ul. J Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa. 

 

Infolinia dla obywatela w s. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115 

Numer informacyjny (godz. 8:00-16:00) – 22 32 58 958 

Biuro podawcze – 22 31 07 900 
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e-mail – koronawirus@pssewawa.pl 

 

5.Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r. i obowiązują do 

odwołania. 

 

* zależne od wytycznych ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

            

                                                                         Magdalena Satkowska 

 

dyrektor 

mailto:koronawirus@pssewawa.pl

