
 

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY 

W JODŁOWNIKU  

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 

 

PROCEDURY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH                             

NA TERENIE PRZEDSZKOLA 

 

1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum.  

 

2. Osoby zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony 

osobistej (maseczki, rękawiczki).  

 

3. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe i imprezy 

(teatrzyki) prowadzone przez osoby zewnątrz.  

 

4. Na czas epidemii zawiesza się wszystkie imprezy o charakterze 

rodzinnym a także imprezy prowadzone przez osoby z zewnątrz.  

 

5. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie wchodzą na teren 

placówki. Dostawa odbywa się przy drzwiach do tego wyznaczonych        

i stamtąd odbierana jest przez pracownika placówki.  

 

6. Listonosz oraz kurier nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku 

dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola odbiera ją osobiście sprzed 

drzwi wejściowych.  

 



 

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY 

W JODŁOWNIKU  

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 

 

PROCEDURY DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ 

W PRZEDSZKOLU I ZACHOWANIA HIGIENY 

U DZIECI I PERSONELU 

 

 

1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby dzieci 

robiły to szczególnie przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz 

po skorzystaniu z toalety (każdorazowo). 

2. Należy co 3 godziny dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: klamki, 

poręcze, klawiatury, wyłączniki, aplikacje ścienne na wysokości dostępnej dla 

dzieci. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

umieszczonych na środkach dezynfekujących. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wietrzenia pomieszczeń, przedmiotów. Dzieci nie mogą 

być narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów 

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji- instrukcje skutecznej dezynfekcji rąk.  

5. Należy zapewnić dezynfekcję toalet co 3 godziny. 

6. Dezynfekcji sprzętów (pomocy dla dzieci), powierzchni dotykowych                      

i pomieszczeń sanitarno- higienicznych dokonują pracownicy obsługi.  

6a. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. Nie dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                   

w szczególności z niepełnosprawnościami.  



7. Co najmniej raz na godzinę należy wietrzyć sale, w których przebywają 

dzieci. 

8. Po zakończonych zajęciach i opuszczeniu przedszkola przez dzieci osoba 

sprzątająca porządkuje i dezynfekuje wszystkie sprzęty i pomieszczenia                    

w przedszkolu.  

 

 

 

 


