
Załącznik do Zarządzenia nr 12/2020 

Dyrektora Przedszkola Niepublicznego im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza  

w Pruchniku 

z dnia 26 sierpnia 2020 roku  

 

 

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym im. Bł. Ks. Br. 

Markiewicza w Pruchniku podczas trwania epidemii COVID-19 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 

w  Przedszkolu Niepublicznym im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku obowiązują 

specjalne Procedury organizacji i  bezpieczeństwa. 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

§ 1 

1. Przedszkole jest czynne w godzinach 6:45 – 16:00  

2. Zajęcia w Przedszkolu odbywają się z podziałem na trzy grupy: sześciolatki – Słoneczka, 

pięciolatki – Perełki, trzy- i czterolatki – Gwiazdeczki.   

3. Liczba dzieci w poszczególnych grupach jest dostosowana do powierzchni sal: sala 

Słoneczek 30 m2 – 13 dzieci; sala Perełek 42 m2 – 19 dzieci; sala Gwiazdeczek 60 m2 – 24 

dzieci. 

4. Każda grupa w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej sali (za wyjątkiem czasu 

wyznaczonego na spożywanie posiłków, czasu spędzanego na przedszkolnym placu zabaw lub 

w innych uzasadnionych przypadkach).  

5. Dzieci z poszczególnych grup nie powinny się spotykać ze sobą.  

6. W przedszkolu mogą przebywać wyłącznie dzieci i pracownicy zdrowi, bez niepokojących 

objawów chorobowych. 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA  

§ 2 

1. Dyrektor jest odpowiedzialny za ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz 

oraz dbanie o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach 

z takimi osobami (do przedszkola mogą wejść tylko osoby zdrowe, posiadające ochronę ust 

i nosa oraz rękawiczki jednorazowe i po zdezynfekowaniu rąk, z zachowaniem dystansu 

społecznego min. 2 m.) 

2. Umieszcza przy wejściu do Przedszkola płyn do dezynfekcji rąk i obliguje wszystkich 

dorosłych do korzystania z niego.  

3. Wywiesza w wyznaczonych miejscach plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk 

i instrukcje skutecznej dezynfekcji rąk. 

4. Zapewnia sprzęt, środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych 

i  powierzchni płaskich, dezynfekcję toalet, codzienne czyszczenie z użyciem detergentów 

lub dezynfekcję sprzętów na przedszkolnym placu zabaw. 



5. Przeprowadza spotkania ze wszystkimi pracownikami i zapoznaje ich z niniejszymi 

Procedurami. 

6. Zaopatruje personel w indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak: jednorazowe 

rękawiczki oraz maseczki na usta i nos.  

7. Wyznacza i przygotowuje pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

8. Zapewnia jeden bezdotykowy termometr na jedną grupę przedszkolną. 

9. Przygotowuje i umieszcza w łatwo dostępnym miejscu (na tablicy ogłoszeń w szatni) 

numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej i służb medycznych.  

 

ZASADY DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI 

§ 3 

1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. 

2. Nauczyciel przebywa  w wyznaczonej sali ze stałą grupą  dzieci powierzoną jego opiece.  

3. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu 

minimalnie 1,5 m. 

4. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu 

w  związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone - przeprowadzenie 

takiej pogadanki należy odnotowuje w dzienniku zajęć. 

5. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, nie było 

przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować. Zwraca także uwagę, 

aby dzieci nie przynosiły do przedszkola i nie zabierały do domu rzeczy niepotrzebnych.  

6. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są jakiekolwiek przybory sportowe lub inne pomoce, 

należy je po każdym użyciu dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

7. Nauczyciel (pomoc nauczyciela) jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają 

się zajęcia, co najmniej raz na godzinę. Wietrzenie sal należy odnotować w odpowiednim 

miejscu, wyznaczonym przez Dyrektora. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk 

przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć 

na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, 

przypomina i daje przykład. 

9. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania zasad przyprowadzania i odbierania 

dziecka przez rodziców oraz zasad postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

10. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez 

personel obsługi. 

11. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel izoluje dziecko 

od pozostałych dzieci zachowując odpowiednie środki ostrożności. Nauczyciel bez 

zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi przedszkola oraz powiadamia 

rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 



12. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę dzieci w sali, 

o  zachowanie pomiędzy nimi odległości. 

13. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi zasad bezpiecznego 

współdziałania w trakcie ich pobytu w przedszkolu. 

14. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie 

przedszkola nie muszą zakrywać ust i nosa. 

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 

§ 4 

1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi ponoszą współodpowiedzialność 

za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu. 

2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi zwracają uwagę na bezpieczną 

zabawę dzieci, na zachowanie odległości pomiędzy dziećmi, korzystanie przez dzieci 

z  zabawek. 

3. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi zobowiązani są do ścisłego 

przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19. 

4. Pracownicy kuchni zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy 

ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami towaru, z którego 

sporządzane będą posiłki dla dzieci. 

5. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu 

wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni przedszkola. 

6. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku przedszkola. 

7. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub 

innych sprzętów używanych przez dzieci. 

8. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek codziennego dezynfekowania sprzętu 

na placu zabaw przedszkolnym.  

9. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej 

ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni 

i  sprzętów. Stosują się do zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu używanych 

środków, przestrzegają czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 

i  sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

10. Pracownicy do pomocy nauczyciela mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej 

ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci oraz 

podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach. 

11. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce 

z  dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C oraz ich wyparzania. 

12. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 



13. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania zasad 

przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia. 

 

ZASADY DOTYCZĄCE RODZICÓW I DZIECI 

§ 5 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących 

w przedszkolu procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola 

dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola do godz. np. 8.30 

i pozostawiają je pod bezpośrednią opieką nauczyciela, a odbierają dzieci do godz. 16.00. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola bez zbędnych 

przedmiotów, zabawek. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną 

osłoną, np. maseczką, podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola i przebywania na 

terenie przedszkola. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi lub pomocy 

nauczyciela istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku 

o  podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa 

i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie oraz zwracać 

uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne 

telefony kontaktowe oraz odbierać połączenia telefoniczne z placówki przedszkolnej. 

10. Każdy rodzic zobowiązany jest bezwzględnie do jak najszybszego odebrania dziecka 

w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych lub w innym przypadku, jeśli 

nastąpi taka konieczność i rodzic zostanie o tym poinformowany przez Dyrektora 

lub innego pracownika Przedszkola. 

11. Rodzice nie wchodzą do sal, w których przebywają dzieci. 

 

 ZASADY DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

DO/Z PRZEDSZKOLA 

§ 6 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do 

przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących 



w  przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19. 

2. Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) odprowadzający i przyprowadzający dzieci mogą wchodzić 

do przestrzeni wspólnej przedszkola – szatni , zachowując zasady: 

1) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m, 

3) dystans od pracowników przedszkola musi wynosić min. 1,5 m, 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zdezynfekować ręce lub posiadać na 

dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym 

wejściem na teren przedszkola – do szatni. 

5. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela lub pomoc nauczyciela rodzice (prawni 

opiekunowie) natychmiast opuszczają teren przedszkola. 

 

§ 7 

1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych 

opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. 

2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela opiekującego się dziećmi.  

3. W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić 

zgodność danych osoby z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, 

nauczyciel, pomoc nauczyciela powiadamia rodziców (prawnych opiekunów)  

i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 

4. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie 

upoważnień, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców 

(prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.  

5. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie (powyżej 14 r. ż.) może odbywać się w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców 

lub prawnych opiekunów.  

6. Dziecko z przedszkola nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w 

stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne 

zachowanie). W takim przypadku nauczyciel, pomoc nauczyciela informuje dyrektora o 

zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę 

upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do 

czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo 

wezwać policję. 

§ 8 

1. Nauczyciel, pomoc nauczyciela odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie 

wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia, oraz by nie wychodziły 

samowolnie z budynku przedszkola. 



2. Nauczyciel, pomoc nauczyciela przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, 

zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) 

na terenie przedszkola przed budynkiem.  

 

ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA 

§ 9 

1. Korzystanie przez dzieci z dystrybutora wody w sali jest możliwe jedynie pod nadzorem 

opiekuna. Kubeczki jednorazowe należy wyrzucać po każdorazowym ich użyciu do 

wyznaczonego pojemnika. Dzieci mogą korzystać z wody w butelce przyniesionej z domu 

2. Organizacja posiłków odbywa się na warunkach higienicznych wymaganych przepisami 

prawa, związanymi z żywieniem zbiorowym, a ponadto: 

a) wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników: 

- zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy lub 

- środki ochrony osobistej; 

b) Dyrektor zapewnia pracownikom kuchni płyny dezynfekujące do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów; 

c) Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia 

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

§ 10 

1. W Przedszkolu dzieci jedzą śniadanie, obiad i podwieczorek. 

2. Posiłki spożywane są wyznaczonym miejscu – w sali Perełek. 

3. Na posiłki każda grupa przychodzi osobno wraz ze swoim opiekunem. 

4. Godziny posiłków ustala się zmianowo: 

a) Śniadanie 8:00 - 8:15; 8:20 – 8:40; 8:45 – 9:10 

b) Obiad 11:15 – 11:40; 11:45 – 12:10; 12:15 – 12:45 

c) Podwieczorek 13:50 – 14:15 

5. Pracownicy kuchni są zobowiązani do dezynfekcji blatów, krzeseł, klamek i włączników 

światła oraz wózka kelnerskiego po każdym posiłku i po każdej grupie dzieci. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min. 60ºC lub wyparzane po każdym posiłku. 

§ 11 

1. Zaplecze kuchenne składa się z pięciu pomieszczeń: kuchni, spiżarki, pomieszczenia 

obróbki wstępnej, zmywalni i stołówki. 

2. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi. W związku z tym: 

a) nie może przebywać na stołówce i w zmywalni w czasie spożywania posiłków 

przez dzieci; 

b) przygotowane jedzenie wydaje przez okno podawcze; 

c) do zmywalni wchodzi dopiero po wyjściu dzieci i opiekunów ze stołówki. 



CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE I DEZYNFEKCYJNE 

§ 12 

1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku przedszkola. 

2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem 

również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek 

i  innych powierzchni w przedszkolu. 

3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkola pracownicy zobowiązani są 

używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych. 

4. Pracownicy przedszkola myją i dezynfekują sale i łazienki dziecięce oraz łazienkę dla 

personelu, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci ani inne osoby. 

5. Pracownicy przedszkola zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie 

płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki 

światła, uchwyty, poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa 2 razy dziennie. 

6. Pracownicy przedszkola sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami 

w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po 

każdym posiłku dzieci. 

7. Pracownicy przedszkola zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt. 

8. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka oraz przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

9. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w rejestrach monitoringu prac 

porządkowych. 

10. Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel dokonuje codziennego monitoringu prac 

porządkowych, 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, klawiatur komputerowych, 

włączników itd. 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

§ 13 

1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pokój poddaszu został wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekujący 

i obecnie służy jedynie jako pomieszczenie do odizolowania osoby z objawami chorobowymi.  

2. Pracownicy oraz rodzice, zapoznając się z Procedurami, zostają poinformowani przez 

Dyrektora Przedszkola, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni 

przychodzić do pracy/ przyprowadzać dziecka do Przedszkola. Powinni w takim wypadku 



powinni pozostać w domu i 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 zakażeni koronawirusem 

3. Każdy pracownik i rodzic powinien na bieżąco śledzić informacje GIS i MZ, dostępne na 

stronach http://gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące 

przepisy prawa.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z  lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Pracownika niezwłocznie 

odsunąć od pracy. 

5. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka (takich jak 

kaszel, gorączka, duszności, katar), należy: 

a) Niezwłocznie odizolować je od pozostałych dzieci, zapewniając dziecku opiekę 

z  zachowaniem środków ostrożności (środki ochrony osobistej) 

b) Od razu poinformować rodziców, którzy powinni niezwłocznie odebrać dziecko. 

6. Obszar, w którym przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z Procedurami oraz zdezynfekować wszystkie 

powierzchnie dotykowe.  

7. Dyrektor informuje rodziców dziecka o obowiązku skontaktowania się 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 zakażeni 

koronawirusem.   

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy 

stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

9. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w Przedszkolu w tym samym czasie, co 

osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. 

10. Dyrektor pisemnie informuje o sytuacji Organ Prowadzący. 

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zwrócić z prośbą o ich wyjaśnienie do 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

§ 14 

1. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje do 

odwołania. 

 

Pruchnik, 26.08.2020 r.  

s. Katarzyna Świątek – dyrektor Przedszkola 
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