
 
Regulamin funkcjonowania Chrześcijańskiego Przedszkola Samuel 

w Warszawie, w trybie stacjonarnym, w czasie stanu zagrożenia 
epidemiologicznego COVID-19, opracowany na podstawie wytycznych1 

MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 
od 1 września 2020r. 

 
Organizacja zajęć w przedszkolu: 
 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 
do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 

3. W pierwszym tygodniu września 2020r. rodzice dzieci uczęszczających do placówki 
obowiązkowo będą zobowiązani do podpisania dokumentów: 

a. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/opiekunów. 
b. Zgoda na mierzenie temperatury u dzieci. 
c. Regulamin funkcjonowania Chrześcijańskiego Przedszkola Samuel 

w Warszawie, w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego Covid-19 
 

i przestrzegania zawartych w nich zapisów. 
 

4. Wszyscy wchodzący do budynku przedszkola powinni skorzystać z płynu do 
dezynfekcji rąk. 
 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
przedszkola, zachowując zasady: 

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
c. dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m, 
d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 
6. Przebywanie osób trzecich na terenie placówki może się odbywać jedynie za zgodą 

Dyrektora przedszkola, osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Dotyczy to także dzieci 
odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu oraz ich rodziców. 
 

 
1 Na podstawie wytycznych z dnia 2 lipca 2020r. oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020r. 



 
7. W przedszkolu będzie dokonywany pomiar temperatury u każdego dziecka za pomocą 

termometru bezdotykowego (który będzie dezynfekowany po użyciu w danym 
oddziale). 
 

8. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje, że dziecko manifestuje, przejawia 
niepokojące objawy, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dziecko będzie 
umieszczone w odrębnym pomieszczeniu (izolatce) lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni 
rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania dziecka z placówki (rekomendowany 
własny środek transportu). 
 

9. Organizacja pracy w przedszkolu zakłada, że zachowany będzie dystans społeczny. 
W przypadku połączenia oddziałów zostaną zachowane zalecane środki ostrożności 
i dystansu społecznego.  
 

10. W przedszkolu wszystkich obowiązują zasady zachowania higieny (częste mycie rąk, 
ochrona podczas kichania, kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust). Wychowawcy 
grup będą uczyć dzieci i zwracać na to uwagę podczas sprawowanej opieki. 
 

11. W salach przedszkolnych zostaną tylko takie przybory i sprzęty, które można skutecznie 
umyć i zdezynfekować.  
 

12. Zaleca się, aby w miarę możliwości dzieci nie przynosiły własnych dodatkowych 
zabawek i przedmiotów z domu. (zalecenie to nie dotyczy szczególnych przypadków 
omówionych z wychowawcą, nie dotyczy także dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi). 

 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1. Przy wejściu na teren przedszkola znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych. 

 
2. Sale przedszkolne będą wietrzone (co najmniej raz na godzinę) i czyszczone po 

zajęciach. 
 

3. Codzienne prace porządkowe będą wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek 
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 
posiłków, włączników, klawiatur. 
 

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zamieszczona jest informacja na temat 
zasad prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje dezynfekcji. 
 
 
 
 
 



 
Gastronomia 
 

1. Dzieci będą korzystały ze stołówki w systemie zmianowym. Dzieci będą spożywać 
posiłki przy stolikach z rówieśnikami z danego oddziału. Stołówka jest miejscem 
zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne. Zgodnie z zaleceniami 
w czasie stanu zagrożenia epidemicznego blaty, stoły, poręcze i krzesła będą 
dezynfekowane po każdej grupie. 
 

2. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu 
w temperaturze min 60stC lub wyparzane. 
 

3. Posiłki będą dostarczane przez firmę cateringową, następnie rozkładane i podawane 
z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu stołówki. 

 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 
przedszkola 

 
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 

2.  Pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych typowych dla infekcji wirusem COVID-19 
powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 
opieki, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia stanu zdrowia 
zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 
 

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19 na terenie przedszkola w placówce 
zostaną wprowadzone odrębne procedury wewnętrzne oraz zalecenia państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. 

 
 
 

 


