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ZARZĄDZENIE nr 5/2022 
Dyrektora  

Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu 
z dnia 10 IV 2022 r. 

 

w sprawie: 

wprowadzenia   

Procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  

w Przedszkolu Publicznym nr 13 w Radomiu 

 
 

Na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 195) oraz 

 Wytycznych przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 

marca 2022 r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 

195) 

 Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 

r. poz. 195) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Wprowadza się procedurę zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  

w Przedszkolu Publicznym nr 13 w Radomiu, która stanowi zał.  do zarządzenia. 



 

 

 § 2   
Zobowiązuje wszystkich pracowników i rodziców do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz 

procedury.   

 

 

§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  10 IV 2022 r.  

  

 

                           Pieczęć przedszkola oraz data i podpis dyrektora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2022 

 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 

 w Radomiu z dnia 10 IV 2022 r.  

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  

w Przedszkolu Publicznym nr 13 w Radomiu 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 195) oraz 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 

2022 r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) 

 Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r.1 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 

195) 

Cel procedury: 

Określenie szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Przedszkolu 

Publicznym nr 13 w Radomiu.  

Zakres: 

Regulacja działań związanych z organizacją higienicznych i bezpiecznych warunków na terenie 

placówki, w tym organizacji opieki w podmiocie, higieny, czyszczenia i dezynfekcji 

pomieszczeń i powierzchni, funkcjonowania gastronomii oraz postępowania w przypadku 

podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka. 

Osoby podlegające procedurze: 

Osoby sprawujące nadzór (dyrektor, wicedyrektor), nauczyciele, pracownicy, rodzice, 

opiekunowie prawni i dzieci uczęszczające do przedszkola. 



I. Organizacja opieki 

 Osoby wchodzące do budynku są zobowiązane przestrzegać w szczególności zasad 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

 Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe bez objawów infekcji  

lub choroby zakaźnej. 

 Osoby przyprowadzające/odbierające dzieci muszą być zdrowe bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. 

 Osoby trzecie przebywające w placówce są zobowiązane do przestrzegania 

obowiązujących procedur w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym.  

 Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do pozostawania w kontakcie  

z przedszkolem. 

 Wietrzenie odbywa się w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali, a w razie potrzeby, 

również w czasie zajęć. 

 Dzieci i dorośli przebywający w przedszkolu  stosują ogólne zasady higieny w tym m.in: 

częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa  

i ust. 

 Dzieci korzystają z aktywności fizycznej na  świeżym powietrzu optymalnie na terenie 

podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych. 

 Personel kuchenny i administracyjny ogranicza kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. 

 Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wyrażenia zgody na pomiar temperatury 

ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych. 

 W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję 

choroby zakaźnej izoluje się je i  niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania z przedszkola. 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Pracownicy i dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu  

do   placówki,   przed   jedzeniem, po   powrocie   ze   świeżego   powietrza, po skorzystaniu 

z toalety). 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 

 Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie 

pojemników na odpady. 

 Sprzęt na placu zabaw, jest regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu. 

 Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycia powierzchni dotykowych - 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników. 

 W trakcie prac związanych z dezynfekcją przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci 

nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 W placówce dysponuje się indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego 

użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji). 



III. Gastronomia 

 Organizacja żywienia i korzystanie z posiłków są bezpieczne – zapewnione warunki 

higieniczne spełniają wymogi przepisów prawa. 

 Posiłki przygotowywane są w oparciu o zasady zdrowego odżywiania, uwzględnia  

się odpowiednie nawodnie organizmu. 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia  

zakażenia u personelu lub dziecka 

 Pracownicy, rodzice/opiekunowie prawni, dzieci, a także osoby trzecie przychodzące do 

przedszkola muszą być zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych lub chorobę zakaźną. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej odsuwa się go od wykonywanych czynności, a jeśli jest taka konieczność wzywa 

pomoc medyczną. 

 W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka izoluje  

się je w i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania  

z przedszkola. 

 Ustala się miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 

infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzi się dodatkowe sprzątanie, a także 

umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 
 

Radom dn. 10 IV 2022 r.                 Podpis dyrektora 

 


