
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ANGLOJĘZYCZNYM PRZEDSZKOLU I 

ŻŁOBKU „LEŚNA AKADEMIA” 

Z dniem 25 sierpnia 2020 r. wprowadza się aktualizację następujących 

procedur: 

 

1. Procedura organizacji pracy i opieki w placówce: 

• Placówka jest otwarta w godzinach 6:30 – 17:30. 

• Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w 

miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 

5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na 

każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno 

dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. 

• W sali, w której przebywa grupa należy usunąć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których 

nie da się skutecznie uprać lub dezynfekować. 

• Dzieci nie przynoszą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek z domu. 

• Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.  

• W placówce jest wyznaczone pomieszczenie izolatki 

• Zajęcia dodatkowe: język angielski i zajęcia rytmiczno-taneczne odbywają się zgodnie z 

harmonogramem w salach (zachowują środki ostrożności: osłona ust i nosa oraz odległość 

min. 1,5 m w stosunku do innych osób i dzieci).  

• Psycholog oraz logopeda pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem w gabinetach (zachowują 

środki ostrożności: osłona ust i nosa oraz odległość min. 1,5 m w stosunku do innych osób i 

dzieci).  

• Pozostałe zajęcia dodatkowe zostają zawieszone do odwołania.  

• Dzieci będą korzystały z łazienek z podziałem na grupy, czasowo zawieszamy mycie zębów 

przez dzieci, zintensyfikowane zostaną inne zabiegi higieniczne w tym mycie rąk. 

• Wprowadza się obowiązek mycia rąk przez wszystkie osoby pracujące w przedszkolu a także 

dzieci, w szczególności po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. Osuszanie rąk powinno odbywać się przy użyciu ręcznika 

jednorazowego. 

• Zaleca się  w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywieszenie plakatów z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk-instrukcje. 

• Dzieci korzystają z placu zabaw i terenu zielonego z podziałem na strefy i grupy.  

• Organizowane są wyjścia na pobliskie tereny rekreacyjne (np. spacer do lasu) z zachowaniem 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

• Leżakowanie w formie niezmienionej, na łóżeczkach przedszkolnych, z zachowaniem 

dystansu, każdorazowo dezynfekowanych. 

• Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

• Posiłki będą przygotowywane przez nasz personel kuchenny z zachowaniem wzmożonego 

reżimu sanitarnego. 

• Posiłki spożywane będą przez dzieci w salach, personel będzie porcjował posiłki oraz podawał 

je do stolików. 



• Zastawa wykorzystywana przy posiłkach jest myta i wyparzana w zmywarko- wyparzarce w 

temp. powyżej 60 stopni. 

• Cała placówka wraz z placem zabaw będzie dezynfekowana systematycznie kilka razy 

dziennie. 

• Opiekunowie i wszyscy pracownicy zachowują środki ostrożności we wszystkich częściach 

wspólnych ( osłona ust i nosa, dystans min.1,5 m). 

• Dzieci oraz opiekunowie w swojej grupie pomiędzy sobą nie mają obowiązku noszenia 

maseczek. 

• Opiekunowie noszą maseczki w stosunku do innych pracowników spoza grupy oraz osób 

przyprowadzających, odbierających dzieci i osób trzecich. 

• Na terenie placówki zostanie ograniczone do minimum przebywanie osób trzecich, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

• Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 

1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, 

przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

• Rodzic zobowiązany jest do zapewnienia dwóch kompletów ubrań na zmianę dla dziecka w 

wieku 1-4 lata, jednego kompletu dla dziecka w wieku 5-7 lat 

 

2. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki: 

• W drodze do i z placówki opiekunowie wraz z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

• Przyjmujemy do placówki dzieci wyłącznie zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

• Dzieci przyprowadzane i odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów chorób górnych dróg oddechowych. 

• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do placówki. 

• Warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do placówki jest wyrażenie zgody rodzica/opieka 

prawnego na systematyczne mierzenie dziecku temperatury termometrem bezdotykowym. 

• Dodatkowo wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o 

świadomości występowania zagrożenia epidemicznego.   

• Osoby przyprowadzające i obierające dziecko z placówki zobowiązane są do noszenia 

maseczek, dezynfekowania rąk przed wejściem oraz zachowania dystansu społecznego w 

odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich opiekunów wynoszący min. 1,5m. 

• Otwarte zostaną tylko wejścia główne, brak możliwości przechodzenia na teren Ośrodka Leśne 

Zacisze.  

• Przekazanie/odebranie dziecka przez rodzica/osobę odbierającą/przyprowadzającą następuje 

po wejściu do placówki, do wyznaczonej linii. Należy wcześniej zadzwonić dzwonkiem do drzwi 

aby wychowawca wyszedł po dziecko bądź oddał dziecko opiekunowi.  

• Rodzic/osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko nie może wchodzić do sali, gdzie 

przebywają dzieci. 



• Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci powinny przebywać w placówce tylko przez czas 

niezbędny do zostawienia i odbioru dziecka, powinni oni ograniczyć kontakt z pracownikami 

placówki do niezbędnego. W razie potrzeby dłuższego kontaktu powinni skorzystać z środków 

komunikacji na odległość (telefon, e-mail). 

 

 

3. Procedura w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu placówki 

• Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka 

powinni nie przychodzić do placówki oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni 

koronawirusem. 

• W placówce zostało przygotowane pomieszczenie (gabinet nr 2) służące do odizolowania 

dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie 

w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  W pomieszczeniu tym dziecko z 

podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów 

prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej 

odebrać dziecko z  placówki oraz uzyskać teleporadę medyczną. 

• Jeśli pracownik będący na stanowisku zauważy u siebie niepokojące objawy, należy go 

niezwłocznie usunąć od pracy, wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci. 

• W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika placówki należy odizolować teren 

placówki oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną 

ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 


