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WEWNĘTRZNE  PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTAWA 
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  
w Kids Art 

Krakdeco, Dawid Łabuzek, ul. A.Antczaka 40/3 
opracowane na podstawie: 

 
Podstawa prawna 

1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019 r. poz.1239), 

2.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.2019 r. 
poz. 59), 

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148), 

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 
69), 

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia 

           funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,     
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.493), 

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780), 

7.Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r. 
 

8.Cel procedury: 

1.Ustalenie zasad funkcjonowania placówki i wyznaczenie sposobów postępowania 
dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19 

2.Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 
COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników placówki. 

Uczestnicy postępowania: 

1.Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka 

2.Wychowankowie 

3.Nauczyciele 

4.Organizator 
 

1. Przygotowanie Kids Art do rozpoczęcia warsztatów plastycznych: 
Organizator:  
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 Zapoznaje rodziców, pracowników placówki ze  wszystkimi procedurami 
bezpieczeństwa związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19,  obowiązującymi w placówce,  

 umieszcza procedury   na stronie Kids Art,  
 umieszcza w widocznym miejscu numery telefonów (tablica ogłoszeń, 

drzwi wejściowe do budynku przedszkola) służb medycznych, sanepidu, 
organu prowadzącego, 

 zamieszcza na stronie internetowej Kids Art wzór "Wniosku  
     o powrót  dziecka na warsztaty w Kids Art" (załącznik nr 1), 
 wyznacza stałe sale dla dzieci do warsztatów ( minimalna przestrzeń  
w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i  opiekuna) , 
 zabezpiecza pracowników placówki w środki: ochronny osobistej, 

dezynfekujące, 
 ogranicza do niezbędnego minimum ilość osób z zewnątrz (np. rodziców, 

przebywających w Kids Art, 
 umieszcza przy wejściu do placówki płyn do dezynfekcji  rąk dla każdej  

wchodzącej osoby,  
 umieszcza w pomieszczeniach sanitarnych plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje 
prawidłowej dezynfekcji, 

 monitoruje prace porządkowe po zamknięciu Kids Art ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych i 
powierzchni dotykowych oraz pomieszczeń warsztatowych, 

 monitoruje stan zdrowia pracowników, 
 ustala organizację pracy warsztatową w  małych grupach z przydziałem 

jednego stałego nauczyciela, 
 wyposaża Kids Art  w bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury. 

 
 
 
 
 

Nauczyciel:  
 przygotowuje salę na przyjęcie dzieci pod względem doboru  pomocy 

dydaktycznych, usuwają przedmioty i sprzęty, których nie można umyć i 
zdezynfekować, 

 przygotowują sposób szybkiej komunikacji (aktualne numery telefonów)  
z rodzicem/opiekunem prawnym,  

 umieszczają w pomieszczeniach sanitarnych plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, przy dozownikach z płynem instrukcje  
dezynfekcji rąk. 

 przeprowadzają dezynfekcję sal, toalet, ciągów komunikacyjnych, 
powierzchni dotykowych (klamki, blaty, stoły, stoliki, krzesełka, 
włączniki, poręcze), 
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2. Zgłoszenie dziecka na warsztaty: 
Organizator: 
 przyjmuje "Wnioski rodziców o powrót dziecka na warsztaty w Kids 

Art", 
 ustala liczbę dzieci zgodnie z wytycznymi GIS  

     Rodzic: 
 wypełnia "Wniosek  o powrót dziecka na warsztaty" udzielając rzetelnych 

informacji, 
 wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało na warsztaty żadnych zbędnych 

przedmiotów , 
 regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny i 

podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć 
ręce wodą z mydłem i  nie podawać ręki na powitanie, 

 uczy dziecko odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas 
kichania i kasłania. 

 
3. Przyprowadzenie i odbieranie dziecka: 
 
 rodzic domofonem informuję o swoim przyjściu, nauczyciel wychodzi 

przed budynek, mierzy dziecku temperaturę, odbiera dziecko i wprowadza 
do lokalu 
 

Rodzic:  
 przyprowadza i odbiera dziecko z warsztatów zawsze zdrowy,  
 przyprowadza do placówki  zawsze dziecko zdrowe  – bez objawów  

 chorobowych, 
 przekazuje dziecko p.Annie Jędrzejewskiej przed  wejściem głównym do 

budynku, a w przypadku złych warunków atmosferycznych, wchodzi z 
dzieckiem wyłącznie na klatkę z zachowaniem zasady 1 rodzic z 
dzieckiem i rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków 
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk),  

 przekazuje nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia, 
 nie przyprowadza  dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji, 
 wyposaża swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną  

           osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki, 
 wyraża pisemnie zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed 

wejściem do lokalu oraz w  przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych,  

 przestrzega zakazu wnoszenia do placówki zbędnych przedmiotów, 
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 kontaktuje się z nauczycielem w pilnych przypadkach telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 

Nauczyciel: 
 monitorują obecność dziecka na warsztatach 
 kontaktują się z rodzicem w szczególnych przypadkach telefonicznie. 

 
4. Organizacja zajęć z dziećmi w sali warsztatowej, korzystanie 
   z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 
 

Nauczyciel: 
 realizuje pracę warsztatową wg ustalonej organizacji  
 udostępniają dzieciom  pomoce dydaktyczne, przedmioty i sprzęty, które 

można  uprać lub zdezynfekować, 
 wietrzą sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć, 
  zapewniają organizację pracy uniemożliwiającą  stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci, 
 zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki 

wynoszący min. 1,5 m. 
  systematyczne wykonuje prace porządkowe   dotyczące utrzymywania w 

czystości sal, sanitariatów  ciągów komunikacyjnych. Dezynfekuje  
powierzchnie dotykowe  - poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, stoliki, 
krzesełka w salach, klawiatury, włączniki,  

 przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środków do dezynfekcji. Ściśle 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na 
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 
 

 

 

 
6.Organizacja pomieszczenia pełniącego funkcję izolatki 
 
Organizator: 
 wyznacza i przygotowuje (m.in. wyposaża w środki ochrony i płyn    
      dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować  
       osobę/dziecko w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 
 
7. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia  
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Organizator: 
 informuje  pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących  
       objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni  
       pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- 
      epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu  
       zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112,  
 niezwłocznie odsuwa pracownika od stanowiska pracy  w przypadku  
       stwierdzenia objawów chorobowych, wstrzymuje przyjmowanie kolejnych  
       grup dzieci, powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarną-  
       epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,  
 poddaje  gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym przebywał i poruszał  
       się pracownik  zgodnie z funkcjonującymi  w placówce procedurami o raz  
       dezynfekuje  powierzchnie dotykowe, 
 stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  
      przy ustaleniu, czy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę  
      zaistniały przypadek,  
 niezwłocznie powiadamia rodziców w przypadku stwierdzenia objawów  
      chorobowych u dziecka,  
 ustala listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą/dzieckiem,   
u której stwierdzono objawy chorobowe,  
 śledzi bieżące informacje Głodnego Inspektora Sanitarnego, Ministra  
      Zdrowia dostępne  na stronach gis.gov.pl  lub  
      https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.  
 
Nauczyciel: 
 niezwłocznie informują organizatora o wystąpieniu objawów  
       chorobowych u dziecka i u siebie. 
 
Rodzic: 
  zobligowany jest do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki po 

otrzymaniu informacji o wystąpieniu objawów chorobowych u jego dziecka.  
 
8. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 
Organizator  
 Zabezpiecza placówkę w środki dezynfekujące, środki higieny osobistej   
       wszystkich pracowników, 
 umieszcza w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakaty z 
zasadami  
       prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk  
       instrukcje, 
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 umieszcza w widocznym miejscu informację o obligatoryjnym  
       dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, dzieci wchodzące do placówki, 
 monitoruje codzienne prace porządkowe  dotyczące utrzymywania w 
czystości sali warsztatowej, sanitariatów,  ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji  powierzchni dotykowych,  poręczy, klamek ,powierzchni płaskich, 
stolików, krzeseł , włączników,  
 unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu 
 
Pracownicy: 
 stosują zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji  rąk,  
  wykonują wg ustalonego grafiku codzienne prace porządkowe ,  
 dokonują  bieżącej dezynfekcji toalet. 
 zapewniają dzieciom regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 
       przyjściu do placówki, po skorzystaniu z toalety 
 organizują dzieciom pokazy prawidłowego mycia rąk, przeprowadzają  
       pogadanki na temat zasad postępowania podczas pobytu w placówce  
       (zasady higieny), 
 regularnie co godzinę wietrzą  pomieszczenia w których przebywają 
dzieci,  
 przestrzegają zasady zachowania dystansu społecznego między sobą,  
       w każdej przestrzeni placówki wynoszący min. 1,5 m. 
 
 
Procedury wchodzą w życie od dnia 24.05.2020 r. 


