
Rumia, 11.05.2020r.

Procedura nr 1 do Zarządzenia nr 1/05/2020 z dnia 11.05.2020r. 
dyrektora Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Akademia Mistrzów Zabawy w Rumi
przygotowanego na podstawie zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego w celu

ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem COVID – 19.

Organizacja pracy przedszkola
 

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Mistrzów Zabawy z siedzibą w Rumi, w 
stanie zagrożenia epidemicznego do końca miesiąca maja 2020r. funkcjonuje w 
godzinach od 8.00 do 16.00.

2. W przypadku gdy łączna liczba dzieci w obu grupach nie przekroczy 12, dzieci w 
grupie łączonej przebywają w wyznaczonej i stałej sali. Kiedy liczba dzieci w łączonej 
grupie przekroczy liczbę 12, wówczas dzieci będą przebywać w osobnych stałych 
salach. 

3. Do grupy przyporządkowani są ci sami i stali opiekunowie .
4. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
5. W sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie 

można zdezynfekować lub wyprać. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u personelu przedszkola 

1. Pracę w przedszkolu podejmują jedynie osoby zdrowe.
2. Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed 

ewentualnym podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń 
epidemicznych.

3. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji osoby przejawiającej objawy
chorobowe.

4. Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją 
sanitarnoepidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod 
numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem. Przestawiają 
stosowne zaświadczenia potwierdzające lub zaprzeczające wystąpieniu zakażenia.

5. Przedszkole zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb 
medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie 
odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci. 

8. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje 
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu 
sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

10.Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka 
przebywającego w placówce 

1. Do przedszkola przyjmowane są jedynie dzieci zdrowe.
2. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji osoby przejawiającej objawy



chorobowe.
3. Przedszkole zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa. 
4. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych opiekun, który w 

danym czasie sprawuje opiekę nad dzieckiem, niezwłocznie po zaobserwowaniu 
objawów chorobowych przekazuje informację dyrektorowi, który kontaktuje się z 
rodzicami / opiekunami prawnymi w celu niezwłocznego odbioru dziecka z 
przedszkola oraz zgłoszenia się do właściwych słóżb.

5. Wprowadza się szybki kontakt z rodzicem / opiekunem prawnym poprzez wiadomość 
SMS o treści: PILNE, na którą rodzić jest zobowiązany niezwłocznie odpowiedzieć.

6. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje 
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

7. W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb 
medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

8. Obszar, w którym przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i 
dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

9. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. 
10.Rodzice / opiekunowie prawni przestawiają stosowne zaświadczenia potwierdzające 

lub zaprzeczające wystąpieniu u dziecka zakażenia.

Rodzice, opiekunowie prawni 
1. Rodzice zobligowani są do poinformowania, w jakich godzinach dziecko będzie 

przebywać w przedszkolu w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.
2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania przekazanych zasad bezpieczeństwa oraz 

wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka. 
3. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie 

w wyznaczonej przez przedszkole przestrzeni. 
4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem 

bezdotykowym przez pracowników Przedszkola. 
5. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia 

swojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu 
zdrowia, są zobligowani do pozostawienia dziecka w domu.

6. Rodzice zobowiązują się do podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem 
przyjęcie odpowiedzialności za możliwość wystąpienia ryzyk związanych ze stanem 
epidemicznym, akceptację powyższych punktów i zobowiązujązanie się do 
przestrzegania niniejszej procedury. 


