
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 15/2021 
Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 

w Czechowicach-Dziedzicach 
z dnia 19.08.2021 r. 

 
 
 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA 
W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 
 

Podstawa prawna: 
1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie 
art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U.z 
2019r.poz.59,oraz z 2020r.poz.322,374, 567 i 1337 ) 

 
 
 

I. ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU 
 
 

1. Przedszkole działa w trybie reżimu sanitarnego. 
2. W przedszkolu organizuje się zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne z  dziećmi  

w 6 grupach wiekowych. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 
W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, każda grupa w miarę możliwości 
będzie przebywać w wyznaczonej stałej sali. 

3. Do każdej grupy w miarę możliwości  przyporządkowani są ci sami opiekunowie tj. nauczyciel 
oraz  woźna lub pomoc nauczyciela. 

4. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

5. W sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 
uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są inne sprzęty i przedmioty np. 
piłki, skakanki, obręcze, należy je myć, czyścić lub dezynfekować. Pomoce plastyczne należy 
podpisać i indywidualnie przydzielić każdemu dziecku. 

6. Każde dziecko podczas pobytu w sali powinno mieć przyporządkowane stałe miejsce przy 
stoliku. 

7. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 
8. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę. 
9. Leżakowanie odbywa się tylko w grupach najmłodszych (Żabki i Biedronki) . 
10. W związku z reżimem zaprzestaje się czynności mycia zębów we wszystkich grupach. 
11. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki lub poza nią – z 

wyłączeniem ogólnodostępnych placów zabaw.  
12. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, 

wynoszący min. 1,5 m. Pracownicy nie są zobowiązani do noszenia maseczek. 
13. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 
14. Rodzice weryfikują sposób szybkiej komunikacji w sprawach dotyczących dziecka. 
15. Kontakt z nauczycielem odbywa się przez wiadomości e-mail. W celu usprawnienia kontaktu 

każda grupa posiada swój adres e-mail: 
 Grupa pani Elżbiety Kóski (Żabki) – pp5zabki2021.2022@gmail.com 
 Grupa pani Marceliny Wójcik (Biedronki) – pp5biedronki2021.2022@gmail.com  
 Grupa pani Anny Majewskiej i Bogusławy Kuś (Motylki)– 



pp5motylki2021.2022@gmail.com  
 Grupa pani Hanny Stabrawy i Lidii Klimaniec (Pszczółki) – 

pp5pszczolki2021.2022@gmail.com 
 Grupa pani Izabeli Moli i Haliny Prystupy (Zajączki) – pp5zajaczki2021.2022@gmail.com  
 Grupa pani Sandry Olszak i Anety Żoczek (Jeżyki) – pp5jezyki2021.2022@gmail.com 

16. Placówka posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany przed użyciem w innej 
grupie. 

17. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w każdej sytuacji, która 
budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu zdrowia lub w razie konieczności zgodę na 
codzienny pomiar w momencie wejścia do przedszkola.  Termometr bezdotykowy należy 
zdezynfekować przed użyciem go w innej grupie. 

18. Temperatura wynosząca 37,5 Co wskazuje, że u dziecka rozwija się stan zapalny i dziecko nie 
może być przyjęte do przedszkola. 

19. W przedszkolu wyznacza się miejsce dla osób/dzieci przejawiających niepokojące objawy 
choroby. Zasady postępowania w tym przypadku określa „Szczegółowa procedura dotycząca 
zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem” /Załącznik 
nr 1/ 

20. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują  
w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. 

21. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa,  
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

22. Rodzice poinformowani są o czynnikach ryzyka COVID – 19 oraz o odpowiedzialności za 
podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola  /załącznik nr 2/ 

23. W przypadku gdy powiat na terenie którego znajduje się przedszkole zostanie objęte żółtą/ 
czerwoną strefą: wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do noszenia maseczek. 

24. W przypadku, gdy powiat na terenie którego znajduje się przedszkole, zostanie objęte 
czerwoną strefą wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury pracowników/dzieci przy 
wejściu do placówki. Przy temperaturze 37,5Co pracownik/ dziecko nie zostaje wpuszczony 
na teren placówki. 
 

 
 

II.   PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA 
 

1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach: 
5.30- 8.30 Dzieci przyprowadzone do przedszkola po godzinie 8.30 (dezynfekcja 
pomieszczeń wejścia i szatni) 

2. Dzieci można odbierać w godzinach: 
12.15-12.30 
14.15-17.15 od 17.15 dezynfekcja szatni i wejścia 

3. Rodzice zobowiązują się do ścisłego respektowania godzin przyprowadzania i odbierania 
dzieci. 

4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola przez upoważnione osoby zdrowe 
z wyłączeniem osób z grupy ryzyka. 

5. RODZICE PRZYPROWADZAJĄ DO PRZEDSZKOLA WYŁĄCZNIE ZDROWE 
DZIECI, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH  /KATAR, PRZEZIĘBIENIE, KASZEL 
Z GORĄCZKĄ, WYSYPKĄ ITP. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać 
dziecka do przedszkola. 

7. Dziecko / dzieci do przedszkola przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny/ osoba 
upoważniona. 



8. Rodzic/opiekun oraz dziecko zobowiązani są do indywidualnej osłony nosa i ust zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi noszenia maseczek w przestrzeni 
publicznej. 

9. W celu usprawnienia przyjmowania dzieci do przedszkola na okres adaptacji dzieci z 
grup młodszych  (Biedronki i Żabki) zostaną uruchomione dwa wejścia. Wejście nr 1 – 
grupy: Zajączki, Pszczółki, Jeżyki, Motylki; wejście nr 2- tylne – grupy: Żabki, 
Biedronki. Czas trwania okresu adaptacyjnego 4 – tyg. Dyrektor przedszkola może 
zmienić czas trwania okresu adaptacyjnego. 

10. Rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko/dzieci do przedszkola i odbiera 
dziecko/dzieci z przedszkola wchodząc do pomieszczeń placówki. Podczas wejścia na 
teren przedszkola należy zachować dystans 1,5 metrów w odniesieniu do personelu lub 
innego rodzica z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: osłona nosa i ust oraz 
dezynfekcja rąk. Ogranicza się dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci 
przebywających w szatni do 6 osób. 

11. Dziecko wchodząc do przedszkola może mieć mierzoną temperaturę, która nie może być 
wyższa niż 37,5 Co dokonuje się pomiaru drugi raz w odstępie 10 minut. Temperatura 37,5oC 
i więcej wskazuje, że u dziecka rozwija się stan zapalny i dziecko nie może być przyjęte do 
przedszkola. 

12. Po sprawdzeniu temperatury dziecko samodzielnie się przebiera (dziecko młodsze z 
rodzicem) i jest odprowadzone przez woźną do grupy. 

13. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodzica na teren przedszkola z wyłączeniem szatni. 
14. Rejestracja wejścia i wyjścia z przedszkola jest dokonywana przez 

wchodzącego/wychodzącego rodzica z dzieckiem. 
15. Przy drzwiach wejściowych do przedszkola znajduje się dzwonek. Rodzic/opiekun 

spokojnie oczekuje na pojawienie się pracownika przedszkola w drzwiach lub w oknie 
placówki. 

16. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie 
powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do każdorazowego  
i natychmiastowego odbierania telefonu od pracowników przedszkola oraz 
niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

17. W godzinach 5.30-7.30 oraz 15.00-17.15 – istnieje możliwość łączenia grup. 
 
 
 

III.     HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  
I POWIERZCHNI 

 
 

1. Przy drzwiach wejściowych  przedszkola (od wewnątrz) organizuje się miejsce do dezynfekcji 
rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące 
do przedszkola. 

2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby wchodzące do 
przedszkola osoby, dezynfekowały dłonie oraz zakrywały usta i nos. 

3. Pracownicy podczas pracy zobligowani są do: dezynfekcji dłoni, stosowania w razie 
konieczności środków ochrony osobistej (maseczki na usta i nos), jednorazowe rękawiczki 
oraz fartuch z długimi rękawami – w przypadku przeprowadzania czynności higienicznych, 
działań z osobami podejrzanymi o zakażenie. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować aby robiły to dzieci po przyjściu 
do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z 
toalety. 

5. Woźna w danej grupie odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali grupy. 



Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  
i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, wyłączników w salach oraz 
za dezynfekcje zabawek. 

6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 
7. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych oraz dezynfekcji 

toalet  /załącznik nr 3/ 
8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniach środków do dezynfekcji. 
9. Personel opiekujący się dziećmi  i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki 

ochrony osobistej. 
10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania i  ściągania maseczek i rękawic /załącznik nr 4/. 
 
 

 
 

IV. ORGANIZACJA ŻYWIENIA 
 

1. W pomieszczeniach kuchni znajduje się wyłącznie personel kuchni i intendent. 
2. Szczególną uwagę należy zwrócić na: stosowanie środków ochrony osobistej, utrzymanie 

wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, mycie w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 60 st.C lub 
wyparzaniu naczyń stołowych oraz sztućców. 

3. Personel kuchenny podczas wykonywania swojej pracy zachowuje stosowną odległość – 
dystans min. 1,5 m, a jeśli to nie możliwe stosuje środku ochrony osobistej (osłona ust  
i nosa). 

4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 
dziećmi. 

5. Dostawy odbiera intendent lub inny wyznaczony pracownik. 
6. Dostawy artykułów spożywczych oraz inne odbywają się przed wejściem do kuchni. 

Dostawcy zostawiają przywieziony towar z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa 
(rękawiczki jednorazowe, ochrona ust i nosa), nie wchodząc na teren przedszkola. Po odbiorze 
towar zostaje poddany wstępnej dezynfekcji: mycie opakowań, produktów. Po dezynfekcji 
towar zostaje wydany do kuchni lub magazynu. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się 
na opakowaniach środków do dezynfekcji. 

8. Przed wydawaniem posiłków w okienku kuchennym należy oddzielić go od sali  foliową 
zasłoną i przeprowadzić jej dezynfekcję – wyznaczona osoba. 

9. Posiłki wydawane są do sali przedszkolnej. Posiłki do/z sali na wózku kelnerskim dostarcza 
wyznaczona woźna, która najpierw dokonuje dezynfekcji uchwytów wózka. Po zakończonym 
posiłku wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnie wyposażenia sali (stoliki, krzesła, 
podłoga oraz realizuje wietrzenia pomieszczenia). 

10. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji 
powierzchni dotykowych prowadzi wyznaczona osoba ( karty monitoringu). 

 
 
 
 
 
 

V. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
 



Podstawowe definicje: 
a) symptomy- gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem 
b)wyznaczony pracownik- pracownik , któremu powierzono działania izolacyjne 
c) wydzielony obszar- pomieszczenie, wydzielone oznakowane miejsce do izolacji osoby/osób 
podejrzanych o zakażenie wirusem COVID-19, doposażone jest w środki ochrony oraz środek 
dezynfekujący 

 
 

1. Wyznacza się miejsce (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie 
można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 

2. Pracownicy/ obsługa powinni zostać poinformowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i 
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a 
w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 
być zakażeni koronawirusem. Należy powiadomić dyrektora placówki. 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i MZ, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. 
Należy powstrzymać przyjmowanie kolejnych  dzieci, powiadomić właściwą miejscowo 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji 
i poleceń. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe /klamki, poręcze, uchwyty itp./. 

6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

7. W każdej sali, pomieszczeniu socjalnym oraz na gazetce, umieszcza się spis numerów 
telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych /załącznik nr 5/ 

8. W każdej grupie prowadzi się codziennie listę osób przebywających w sali /załącznik nr 6/ 
9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w placówce, gdzie przybywała 

osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych GIS dostępnych na 
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 
z zakażonym. 

 
 
 
 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Procedura obowiązuje w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Czechowicach –
Dziedzicach w czasie trwania epidemii covid-19 od dnia 01 września 2021 r. do 
czasu jej odwołania. 

2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej 
przestrzegania i stosowania. 

3. Procedura może ulec aktualizacji w sytuacji zmian aktów prawnych. 

 



 
 

Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTEPOWANIA 
W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM 

OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  NR 5 
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

 
 

1. W przypadku zauważenia objawów: 
- temperatura od  38 o C 
- kaszel 
- duszności 

            Należy zawiadomić dyrektora placówki oraz rodziców dziecka – jak najszybciej. 
2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go  

w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem  minimum 2 m odległości od innych osób  
i niezwłocznie powiadomić rodziców.  Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika- 
wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego 
/fartuch/kombinezon, maska, przyłbica/. Zalecana odległość pracownika od dziecka – 2 m. W 
wyznaczonym miejscu nie przebywa żadna inna osoba. 
Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmuję decyzję  
o dalszym leczeniu. 

3. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem 
prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników 
placówki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

INFORMACJA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODJĘTĄ DECYZJĘ ZWIĄZANĄ  
Z WYSŁANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE EPIDEMI COVID19 

 

Co to jest koronawirus 2019-nCoV? 

Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Wszystkie 
poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi są wirusami, które wywołują objawy ze 
strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze strony innych układów i narządów. Możliwe, że 
oprócz zakażenia układu oddechowego u dzieci do 12. miesiąca życia mogą wywoływać biegunkę. 
Do 2019 roku poznano 6 wirusów powodujących zakażenia u ludzi. Cztery z nich (229E, OC43, 
NL63, HKU1) są przyczyną przeziębienia o łagodnym przebiegu. Dwa pozostałe (wirusy SARS i 
MERS) mogą prowadzić do zagrażającej życiu ostrej niewydolności oddechowej. Koronawirus 2019-
nCoV jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego. 

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na 
wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że 
łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości. 

Jakie są objawy COVID-19? 

Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV mieli objawy zakażenia układu 
oddechowego, takie jak: 

gorączka, 

kaszel (raczej suchy), 

duszność. 

Ponadto często występował także ból mięśni, rzadziej splątanie, ból głowy, ból gardła, produktywny 
(czyli „mokry”) kaszel, krwioplucie. Biegunka występowała tylko u 2–3% chorych. Objawy zwykle 
pojawiały się między 2. a 14. dniem po zakażeniu. 

Początkowo objawy są łagodne, ich nasilenie narasta w czasie. 

Przebieg zakażeń COVID-19 jest zróżnicowany: od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu 
oddechowego (podobną do przeziębienia), po ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej 
niewydolności oddechowej i/lub niewydolnością wielonarządową. 

Wirus przenosi się: 

1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 
1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod 
warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny 
oddechowej pod ciśnieniem), 

2.  pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i 
powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega 
dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach 

Jak uniknąć zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)? 

 

Podstawowym środkiem chroniącym przed zakażeniem jest higiena rąk (częste mycie rąk wodą 
z mydłem lub dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu) i unikanie kontaktu z osobami, które mogą 



być zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2). Skuteczne mycie rąk powinno trwać 30 sekund 
i obejmować mycie wszystkich palców (kciuka też!) i dłoni z nadgarstkami. 

1.Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu. 

2.Jeśli to możliwe, w kontaktach z innymi osobami należy zachować odległość co najmniej 
1 metra. 

3. W czasie powitania i pożegnania nie należy się całować. Podczas epidemii wskazane jest też 
ograniczanie podawania ręki 

4. Należy unikać kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby układu oddechowego, 
przy czym trzeba pamiętać, że u części osób, szczególnie u dzieci, zakażenie może być 
bezobjawowe. 

Zaleceń dotyczących profilaktyki powinny szczególnie rygorystycznie przestrzegać osoby 
obciążone dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Należą do nich: 

osoby starsze 

z chorobami przewlekłymi (przewlekłymi chorobami układu krążenia, układu 
oddechowego,nadciśnieniem tętniczym , chorobami nowotworowymi, cukrzycą) 

w stanie immunosupresji, czyli np. przyjmujące leki obniżające odporność lub z chorobami, 
które wiążą się z obniżoną odpornością, 

kobiety w ciąży. 

Osoby te w czasie epidemii powinny: 

unikać miejsc zatłoczonych, m.in. środków zbiorowej komunikacji w porach największego 
tłoku 

imprez masowych 

obrzędów religijnych, w czasie których jest tłoczno (lub uczestniczyć w nich za pośrednictwem 
mediów) 

ograniczyć przemieszczanie się 

przebywać w domu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 

  

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH – hol wejściowy, korytarz, przestrzeń 
wspólna 

Cel : kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych - Wytyczne 
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U.z 2019r.poz.59,oraz z 2020r.poz.322,374, 
567 i 1337 ) 

 

Zakres mycia i dezynfekcji Osoba 
odpowiedzialna 

Data wykonywanych czynności   
……………………. 

 
Godziny wykonywanych czynności 

Sprawdzenie poziomu 
płynów do dezynfekcji rąk 
przy wejściu do 
przedszkola 
 

       

Sprawdzenie ilości 
rękawiczek 
 
 

       

Wymiana wkładów, mycie 
i zdezynfekowanie 
wszystkich powierzchni 
dozowników, podajników 
 

       

Wymiana worków w 
koszach na śmieci 
 

       

Regularne opróżnianie 
koszy – czyszczenie i 
dezynfekcja 
 
 

       

Dezynfekcja powierzchni 
dotykowych: klamek, 
poręczy, włączników 
światła, uchwytów 
 

       

 

……………………………….. Podpis dyrektora/osoby upoważnionej 
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           Załącznik nr 5 

 

NUMERY ALARMOWE ORAZ 

LISTA ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH WSKAZANYCH DLA PACJENTÓW 
POTENCJALNIE ZAINFEKOWANYCH KORONAWIRUSEM 

NUMERY ALARMOWE 
 

Lp. Nazwa jednostki Nr telefonu   
     

1 PSSE Bielsko-Biała 
504 022 816, 514 122 992,  

663 854 667 
  

    

2 POGOTOWIE RATUNKOWE 999; 32 215 22 00  
3 Ogólnopolski nr alarmowy 112  

4 
Urząd Miejski w 
Czechowicach-Dziedzicach 

  (32) 214 71 10 
(32) 214 71 32 
(32) 214 71 64 
  

5 
Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych 32 214 48 60; (Sekretariat)  

6 

Kuratorium Oświaty w 
Katowicach Delegatura 
Bielsko-Biała 

(Sekretariat) 
 33 822-04-23, 
33  822-87-58, 
33  812-26-45,   

 
 

LISTA ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH: 

1. Bytom – Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu -  (32) 281 92 44 

2. Chorzów – Szpital Specjalistyczny w Chorzowie – (32) 346 36 40 

3. Cieszyn – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie – 

(33) 854 92 00 

4. Częstochowa – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. N.M.P. – 

(34) 367 30 00 

5. Racibórz – Szpital Rejonowy Im. Dr. Józefa Rostka – (32) 755 50 00 

6. Tychy – MEGREZ Sp. Z o.o.  -  (32) 325 51 48     /   887 277 811 

 

7. Zawiercie – Szpital Powiatowy w Zawierciu – (32) 674 02 00 

  

  

  

  



Załącznik nr 6 

 
 
 
 

LISTA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W DNIU ……………. 
W GRUPIE  …………………….. 

 
 

Lp. NAUCZYCIELE PERSONEL 
POMOCNICZY 

INNE OSOBY Z 
PERSONELU 

DZIECI DYREKTOR INNI- 
NIEWYMIENIENI- 

ZAPISAĆ NR 
TELEFONU 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 


