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Dom Rozwoju Malucha Promyczek w Bartągu 

Placówki: 

 Przedszkole Niepubliczne DRM Promyczek, ul.Irysowa 5, Bartąg 

 Niepubliczny Żłobek Tuli Luli, ul. Piotrowskiego 8a, Olsztyn 

 DRM Promyczek, Bartąg 98 – żłobek i przedszkole, 

 Żłobek Tuli Luli, Al. Wojska Polskiego 70a, Olsztyn, 

 Żłobek Tuli Luli, ul.Wadąska 5, Olsztyn 

  

PROCEDURA   ZWIĄZANA   Z ZAGROŻENIEM ZARAŻENIEM  WIRUSEM SARS-COV-2 
 

Data opracowania procedury: 15.04.2020r.  

Data wprowadzenia procedury w życie: 06.05.2020r. 

Daty ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r. 

      §1 

CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY ORAZ SPOSÓB JEJ WPROWADZENIA 

1. Procedura podawana jest do wiadomości wszystkich pracowników DRM Promyczek oraz Rodziców. 

Zapoznanie się z procedurą każdy z pracowników potwierdza podpisem. Procedura do wiadomości 

rodziców podana jest za pośrednictwem platformy 4 parents, służącej komunikacji z rodzicami oraz na 

drzwiach wejściowych do placówki. 

2. Wprowadzenie poniższej procedury ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby/ wirusa 

SARS-CoV-2 w środowisku żłobkowym i przedszkolnym. Przestrzeganie poniższych zaleceń ma 

umożliwić funkcjonowanie placówek mimo epidemii, ograniczyć na ile to tylko możliwe zarażenia 

wirusem wśród naszych podopiecznych,  pracowników oraz Rodziców. 

3. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym oraz 

wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej. 

 

§2 

ZASADY PROFILAKTYKI 

PRZYJMOWANIE DZIECI: 

1. Rodzic/ Opiekun prawny przyprowadzający dziecko nie przekracza progu budynku, a powiadamia 

nauczycielki/ opiekunki o swojej obecności przy pomocy dzwonka/ domofonu, po czym czeka razem z 

dzieckiem w odległości 2m od wejścia (wyznaczona bezpieczna strefa). Rodzice oczekując pod 

placówką zobowiązani jest utrzymywać bezpieczny dystans od innych oczekujących. Dziecko odbierane 

jest przez wyznaczonego do tego zadania w danym dniu nauczyciela/ opiekuna. To pracownik placówki 

(czytaj nauczyciel/ opiekun) w maseczce i rękawiczkach przebiera dziecko w szatni, po czym myje 

dziecku ręce i wprowadza na salę. Dezynfekcji po przyprowadzeniu dziecka każdorazowo podlega 

dzwonek/ domofon oraz klamka. Nowa forma przyprowadzania dzieci może spowodować oczekiwanie 

pod placówką i wydłużyć czas przyprowadzania dziecka i należy się z tym liczyć. 

2. Do placówek przyjmowane są WYŁĄCZNIE dzieci całkowicie zdrowe, bez objawów wirusowych (np. 

katar, kaszel, nudności, podwyższona temperatura, biegunka, wysypka). Każdorazowo dzieciom 
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mierzona jest temperatura. Jeżeli pomiar daje wynik powyżej 37 stopni C dziecko nie zostaje przyjęte 

do placówki. 

ZMIANA Z DNIA 13.05.: Zdanie „Jeżeli pomiar daje wynik powyżej 37 stopni C dziecko nie zostaje 

przyjęte do placówki.” zastępuje się zdaniem: 

Jeżeli pomiar daje wynik powyżej 37,4 stopni C (od 37,5) dziecko nie zostaje przyjęte do placówki. 

Jeżeli pomiar temperatury w ciągu dnia wynosi 37,5 i w kolejnych pomiarach widoczna jest 

tendencja wzrostowa, Opiekun/Nauczyciel informuje Rodzica/ Opiekuna prawnego o konieczności 

odbioru dziecka w trybie pilnym. 

3. Po episodzie podwyższonej temperatury odnotowanej przy przyprowadzaniu dziecka do placówki 

wskazana jest 3-dniowa obserwacja dziecka w warunkach domowych i kontakt z lekarzem. Jeżeli 

episod podwyższonej temperatury wystąpił podczas pobytu w placówce, Dyrektor placówki będzie 

postępował zgodnie z wytycznymi Sanepidu. 3-dniowa obserwacja dziecka w warunkach domowych 

dotyczy każdego epizodu wystąpienia objawów chorobowych (kaszel, katar, podwyższona 

temperatura, duszności, widocznie osłabienie dziecka, biegunka, wysypka. 

4. W czasie pandemii prosimy o ograniczenie osób przyprowadzających i odbierających dzieci do 

rodziców czy opiekunów prawnych. Dzięki temu ograniczymy kontakty nauczyciela/ opiekuna z 

osobami z zewnątrz. Rodzic/ opiekun prawny powinien być zdrowy i nie wykazywać objawów 

chorobowych, stosować środki ochrony osobistej tj. maseczkę i rękawiczki. 

5. DRM ma prawo odmówić przyjęcia dziecka jeśli otrzyma informację, że najbliższa rodzina dziecka jest 

objęta kwarantanną/ izolacją. 

6. Na czas zagrożenia epidemią dyrekcja ma prawo do zmiany godzin pracy placówki. Nowe godziny 

pracy podawane są za pomocą platformy 4 parents lub wbezpośredniej/telefonicznej rozmowie z 

rodzicem. 

7. DRM ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki ze względu na nałożony na nią  przez GIS reżim 

sanitarny, w tym ograniczoną liczbę dzieci mogących przebywać w placówce. 

Z dniem 15.09.2020 dodaje się następujące punkty: 

8. W niektórych placówkach DRM Promyczek dopuszcza się wejście Rodzica na teren szatni, przy 

zastosowaniu takich środków ostrożności, jak użycie płynu do dezynfekcji rąk, zasłonięcie ust i nosa 

przy użyciu maseczki czy przyłbicy oraz ograniczenie osób przebywających w szatni. O takiej 

możliwości Rodzice będą powiadomieni przy pomocy aplikacji 4parents i informacji na drzwiach. 

9. Rodzic każdorazowo jest zobowiązany do powiadomienia Dyrekcji placówki oraz Opiekuna/ 

Nauczyciela grupy o nałożeniu kwarantanny na któregoś z domowników lub zastosowaniu izolacji. 

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wypowiedzeniem umowy z Rodzicem. 

 

WARUNKI POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH: 

10. W przypadku stwierdzenia złego samopoczucia dziecka pojawiającego się w ciągu dnia mogącego 

wskazywać na zakażenie nauczyciel/opiekun zakłada maseczkę i rękawiczki i stara się odizolować 

dziecko od grupy na tyle, na ile to możliwe.  Następnie nauczyciel/ opiekun wykonuje telefon do 

rodzica/ opiekuna prawnego, który zobowiązany jest w jak najszybszym możliwym czasie odebrać 

dziecko. O sytuacji poinformowana zostaje również dyrekcja. Jeżeli to możliwe pomieszczenie zostaje 

zdezynfekowane. 

11. Na czas trwania epidemii ograniczamy liczbę rzeczy osobistych dzieci w szatni, tak aby na koniec dnia 

można było dokonać dezynfekcji pomieszczenia. 

12. Przedszkole DRM Promyczek przy ulicy Irysowej 5 zawiesza prowadzenie zajęć popołudniowych, 

dodatkowo płatnych do odwołania. 
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13. Do odwołania znosimy „Dzień zabawki” i możliwość przynoszenia przez dzieci do placówek pluszaków, 

zabawek, amuletów.  

14. Pościel dziecka wydawana jest do prania raz/tydzień – w piątek. Rodzice zobowiązani jest ją 

wygotować i dostarczyć do placówki w poniedziałek, w czystym worku. 

15. Ilość zabawek w Sali zostaje ograniczona w ten sposób, aby ułatwić dezynfekcję. 

16. Do odwołania wstrzymane zostają wyjścia poza teren placówki. 

17. Do odwołania zaprzestajemy we wszystkich placówkach mycia zębów dzieciom – zgodnie z 

wytycznymi GIS. 

Z dniem 15.09.2020r. dodaje się co następuje: 

ADAPTACJA 

18. Nowe dziecko przyjmowane do placówki przechodzi okres adaptacyjny.  

19. Przebieg i czas trwania adaptacji ustalany jest razem z Rodzicem. 

20. Na przebieg adaptacji może mieć wpływ sytuacja epidemiczna w regionie. 

21. W czasie adaptacji Rodzic może przebywać na grupie razem z dzieckiem przy zastosowaniu się do 

reżimu sanitarnego, a więc po dezynfekcji rąk, poddaniu się pomiarowi temperatury, stosowaniu 

osłony ust i nosa przy użyciu maseczki czy przyłbicy. 

22. Rodzic oraz dziecko nie mogą mieć objawów infekcyjnych czy podwyższonej temperatury. W takiej 

sytuacji Rodzic zobowiązany jest do poinformowania Dyrekcji placówki oraz umówienia terminu 

adaptacji na inny dzień. 

DEZYNFEKCJA: 

23. Codziennie dezynfekcji podlegają sale zabaw dzieci, szatnie, ciągi komunikacyjne, a także zabawki w 

salach i  na placu zabaw. Zabawki są dezynfekowane po każdej zabawie. Pracownicy placówki 

rejestrują wykonaną dezynfekcję na kartach czystości. Kilka razy dziennie dezynfekowane są toalety i 

rozdzielnie kuchenne. Kuchnia jest miejscem jak najbardziej sterylnym - pracownik przed wejściem do 

pomieszczenia musi umyć ręce wodą w mydłem, zdezynfekować oraz założyć maseczkę i rękawiczki. 

24. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci są regularnie wietrzone. 

25. Na czas trwania pandemii usunięte z sal zostają zabawki pluszowe – tak, aby ułatwić dezynfekcję 

powierzchni, z którymi dzieci mają kontakt. 

26. Z sal usunięte zostają dystrybutory wody tak, aby dostęp do niej mieli włącznie pracownicy i to oni 

podawali wodę dzieciom. 

27. Sale, w których przebywają dzieci są w ciągu dnia regularnie wietrzone. 

 

OSOBY Z ZEWNĄTRZ: 

28. Placówki pozostają zamknięte dla osób z zewnątrz. Do budynków nie są wpuszczani kurierzy, 

listonosze, osoby roznoszące ulotki itp. Dostawcy cateringu zobowiązani są poinformować personel o 

swojej obecności przy pomocy dzwonka/ domofonu i po kontakcie wzrokowym z pracownikiem DRM 

pozostawić pojemnik z posiłkiem pod drzwiami placówki tak, aby umożliwić dostawę bezkontaktową. 

 

§ 3 

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM CHORYM 

1. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją opiekę dziecka, które ma biegunkę, ma podwyższoną 

temperaturę ciała, ma duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej lub występowaniu 

pasożytów u dziecka lub wymiotuje.  
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2. Rodziców/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania dyrekcji o wystąpieniu 

niebezpiecznej choroby zakaźnej u dziecka, w tym podejrzenia zakażeniem koronawirusem. 

4. Po pojawieniu się objawów chorobowych u podopiecznego Opiekun/ Nauczyciel zobowiązany jest 

umyć i zdezynfekować ręce, założyć maseczkę, przyłbicę oraz rękawiczki (zgodnie z przekazaną 

instrukcją). Nauczyciel/ opiekun izoluje dziecko od pozostałych, wykorzystując wyznaczone do tego 

celu miejsce i dokonuje pomiaru temperatury u dziecka przy pomocy termometru bezdotykowego. W 

następnej kolejności wykonywany jest telefon do rodzica.  

5. Jeżeli dziecko wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, opiekujący się nim opiekun/ nauczyciel 

powinien bezzwłocznie po poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych wezwać karetkę 

pogotowia i poczekać z nim na przyjazd rodziców/opiekunów prawnych. 

6. Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora 

sanitarnego.  

7. Dyrektor ustala z lekarzem lub inspektorem sanitarnym sposób postępowania.  

8. Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz Kuratorium Oświaty o zagrożeniu 

epidemiologicznym w placówce.  

9. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników przedszkola oraz 

dzieci.  

10. Dyrektor przygotowuje informację dla dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych przy współpracy 

z Inspekcją Sanitarną. 

Procedura obowiązuje od 06.05.2020r. do odwołania. Odwołanie procedury zostanie przekazane do informacji 

rodzicom poprzez platformę 4parents oraz za pomocą informacji na drzwiach placówki i tablicy informacyjnej. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – wytyczne dla nauczycieli, pomocy nauczycieli w przedszkolach, opiekunów i pomocy opiekunów 

w żłobkach 

Załącznik nr 2. - instrukcja/informacja na drzwi placówek 

 

Załącznik nr 2. do Procedury związanej z zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS-COV-2: 

 

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW W ŻŁOBU, POMOCY OPIEKUNÓW I POMOCY NAUCZYCIELI 

1. Każdy pracownik zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki na twarz/ przyłbicy w 

czasie bezpośredniego kontaktu z rodzicami. 

2. Każdy pracownik jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz stanowiska pracy.  

3. Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury 2x dziennie. W przypadku 

podwyższonej temperatury należy pozostać w domu i zasięgnąć porady medycznej.  

4. Zabrania się wychodzenia poza teren ogrodu przedszkola/ żłobka. W razie korzystania z instalacji placu 

zabaw należy zdezynfekować poręcze i powierzchnie chwytane przez dzieci – zarówno przed pobytem dzieci na 

placu, jak i po. Podczas pobytu na placach zabaw grupy nie mogą się na nich spotykać. 
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5. Należy usunąć z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować np. pluszowe zabawki. 

Na salach nie mogą się znajdować dystrybutory z wodą-dostęp do niej powinien być nadzorowany przez 

nauczyciela/ opiekuna. 

 6. Zabawki używane przez dzieci powinny być składane i dezynfekowane co najmniej 2x dziennie (zapis w 

karcie monitoringu czystości). Po każdym posiłku dezynfekowane są stoliki oraz krzesełka dzieci. 

7. Salę należy wietrzyć co najmniej raz/ godzinę.  

8. Należy zwracać uwagę na higienę dzieci- regularne mycie rąk w bieżącej wodzie i mydłem. Po każdym 

pobycie dziecka w toalecie należy dezynfekować toaletę, przemywać krany i powierzchnię .   

9. Zabrania się przebywania na terenie placówki osób trzecich. 

10. Miejsce do spania – łóżeczka powinny być ustawione w należytym dystansie. Po leżakowaniu należy 

zdezynfekować leżaczki/łóżeczka.  

11. Każdy opiekun przydzielony jest do wskazanej grupy. Grupy jedzą posiłki osobno, bawią się osobno w 

wyznaczonym przez opiekuna miejscu. Dzieci przez cały dzień przebywają w jednej Sali. 

12. Do odwołania wprowadza się zakaz przynoszenia zabawek przez dzieci do przedszkola/ żłobka oraz mycia 

zębów.  

13. Kontakty z rodzicami i opiekunami są ograniczone do minimum, z zachowaniem dystansu i środków 

bezpieczeństwa. Każdego dnia do kontaktów z rodzicami rano wyznaczony jest jeden opiekun/ nauczyciel, drugi 

w godzinach popołudniowych. Ten sam nauczyciel odpowiada w czasie swojej zmiany za dezynfekcję części 

wspólnych. Kolejny nauczyciel/ opiekun wyznaczony jest do przyjmowania od firmy cateringowej (dostawa 

bezkontaktowa), rozkładania i wydawania posiłków. 

14. Dzieci po przyjściu do przedszkola w obecności rodzica mają mierzoną temperaturę, osoba dyżurująca 

zapisuje pomiar na karcie pomiaru. 

17. Nauczyciel/ opiekun zobowiązany jest każdorazowo informować dyrekcję o złamaniu procedur na terenie 

placówki. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2. DO PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z ZAGROŻENIEM ZARAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2: 

Przyprowadzasz lub odbierasz dziecko? 

Zadzwoń domofonem/ dzwonkiem i poczekaj przed drzwiami. Nauczyciel/ opiekun odbierze lub przyprowadzi 

Twoje dziecko. Poinformuj opiekuna/ nauczyciela o godzinie odbioru dziecka. 

Bądź cierpliwy, robimy co w naszej mocy   

 

Jesteś listonoszem/ kurierem? 

Ograniczamy kontakty z osobami z zewnątrz.  

Zajmujemy się małymi dziećmi. Zarówno ich jak i nasz układ odpornościowy jest często wystawiany na próbę. 

Nie stwarzaj zagrożenia! Użyj domofonu/ dzwonka i pozostaw przesyłkę unikając kontaktu z naszym 

pracownikiem. 

 

Jesteś z firmy cateringowej i przywiozłeś nam pyszny posiłek? 

Cieszymy się, że jesteś   Nie możemy Cię jednak zaprosić do środka. Odbierz pozostawione przez nas 

pojemniki. Zadzwoń domofonem/ dzwonkiem i poczekaj przed drzwiami. Po nawiązaniu kontaktu wzrokowego 

z personelem placówki (przez drzwi) pozostaw posiłek.  

Współpracujmy i bądźmy bezpieczni   

 

Jesteś zainteresowana/y naszą placówką? 

Bardzo dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych i własne. Nie stwarzaj zagrożenia!  

Zadzwoń:       508-255-373/ 664-229-77  

Lub wyślij wiadomość e-mail:    kontakt@zlobek-przedszkole.pl 

 


