
Procedury bezpieczeństwa  
na czas epidemii Covid-19 

dla Zespołu Klubów Malucha 
„Bystrzaczek” 

 
Stworzone na podstawie wytycznych MEN, GIS z dnia 30.04, 4.05., 4.06., 02.07., 25.08. i 

19.112020r.  

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 na mocy zarządzenia dyrektora Zespołu 

Klubów Malucha „Bystrzaczek” w Andrychowie i będzie obowiązywać do wprowadzenia 

aktualizacji lub do odwołania.  

Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie dzieciom i pracownikom 

bezpiecznych warunków przebywania na terenie placówki. 

Niniejsze procedury są wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy dyrekcji i pracowników przedszkola  

z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

Procedury dostępne są w administracji placówki w wersji papierowej oraz na 

stronie internetowej Zespołu Klubów Malucha w wersji elektronicznej. 

 
 

Organ prowadzący zespół klubów malucha „Bystrzaczek”  

w Andrychowie: 

 
 
 Przygotował wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki.  
 Zapewnił środki higieniczne i dezynfekcyjne potrzebne do bieżącego 

funkcjonowania placówki. 
 Zapewnił dodatkowe pomieszczenie do izolacji dzieci z objawami chorobowymi. 

 Przeszkolił pracowników w zakresie stosowania nowych procedur dotyczących 

bezpieczeństwa. 

 Zapoznał rodziców z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego funkcjonowania 

przedszkola w czasie epidemii COVID-19. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA  
BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU KLUBÓW 

MALUCHA 
 

1. Każda osoba dorosła wchodząca do budynku zobowiązana jest do dezynfekcji 

rąk płynem dostępnym przy wejściu, do noszenia osłony zakrywającej nos i usta 

oraz do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m.  

2. Do klubu malucha może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę – personel ma prawo nie 

przyjąć dziecka z objawami choroby (nie dotyczy to dzieci z udokumentowaną 

alergią) 

3. Jeżeli podczas pobytu w klubie zostaną zauważone niepokojące objawy 

chorobowe, dziecko zostanie odizolowane od grupy w specjalnym, przygotowanym 

do tego celu pomieszczeniu, a rodzice są zobligowani do natychmiastowego 

odbioru dziecka z klubu. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do placówki. 

5. Zabawki i sprzęt na placu zabaw są dezynfekowane każdego dnia, po zamknięciu 

placówki. 

6. Codziennie dezynfekowane są wszystkie powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, 

wyłączniki, blaty w salach). 

7. W palcówce obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym 

blatów w salach, włączników. 

8. Z sali zostały usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować. W sytuacji, gdy używane są dywany, są one dezynfekowane przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu. 

9. W miarę możliwości organizacyjnych w ciągu dnia do poszczególnych grup 

przyporządkowani są ci sami opiekunowie, a rotacja personelu zostaje ograniczona 

do minimum. 

10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wiszą instrukcje prawidłowego mycia 

rąk i dezynfekcji. Ponadto nauczyciel przypomina na bieżąco dzieciom jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

11. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu  

i wyparzane, blaty stołów są dezynfekowane. 

12. Zostały opracowane procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

13. Zapewniono termometr bezdotykowy. 

14. W umowie przyjęcia dziecka do klubu rodzic wyraża zgodę na mierzenie dziecku 

temperatury termometrem bezdotykowym w sytuacji złego samopoczucia dziecka. 

15. Przeprowadzono szkolenie z pracownikami i zwrócono uwagę, aby kładli 

szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 



16. W biurze dyrekcji umieszczono numery telefonów do kuratora oświaty, stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

17. Ustalono sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami dziecka. 

 
 

PROCEDURA 
 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  

Z KLUBU MALUCHA 
 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z/do klubu 

wchodzący do budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem dostępnym 

przy wejściu oraz do noszenia osłony zakrywającej nos i usta. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z/do klubu muszą 

zachować dystans społeczny między sobą, w odniesieniu do pracowników, jak  

i innych dzieci i ich rodziców w każdej przestrzeni placówki (dotyczy również 

przestrzeni przed budynkiem) wynoszący min. 1,5 m.  

3. Dzieci przyprowadzane/ odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe. 

4. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do godz. 8:15, a odbiera do godz. 

16:30. 

 

 

PROCEDURA 
 POBYTU I ZABAWY W SALI Z DZIEĆMI 

 
1. Z sali zostały usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować. 

2. Minimalna przestrzeń w sali do wypoczynku, zabaw i zajęć oraz spożywania 

posiłków nie jest mniejsza niż 2 m2 dla jednego dziecka i każdego opiekuna. 

3. Po wejściu do sali dziecko niezwłocznie myje ręce, zgodnie z obowiązującymi 

zaleceniami GiS.  

4. Podczas pobytu na placówce dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem. 

5. Sale, w których przebywają dzieci, są regularnie wietrzone. 

6. W miarę możliwości organizacyjnych do poszczególnych grup przyporządkowani są 

ci sami opiekunowie, a rotacja personelu zostaje ograniczona do minimum. 

7. W miarę możliwości organizacyjnych grupa przebywa w stałej sali. 

8. Dzieci podczas pobytu w klubie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu. Jeżeli 

opuszczają teren placówki, zachowują wymaganą odległość od osób trzecich. 

9. Dzieci nie przynoszą do klubu swoich zabawek. 

10. Opiekunowie nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie obiektu. 

11. Opiekunowie starają się, aby dzieci zachowały bezpieczny dystans między sobą, ale 

nie gwarantują utrzymania tego dystansu. 



12. Opiekunowie robią wszystko, żeby ułatwić dziecku pobyt w klubie, a więc nie 

odmawiają przytulania i wzięcia na kolana. 

 

PROCEDURA 
 WYJŚCIA I POBYTU GRUPY NA PLACU ZABAW 

 
1. Z placu zabaw grupy korzystają zgodnie z harmonogramem, który ogranicza 

stykanie się dzieci z różnych sal.  

2. Zabawki i sprzęt na placu zabaw są dezynfekowane każdego dnia, po zamknięciu 

obiektu. 

 
PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA  
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Pracownicy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinni zostać w 

domu. Zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora placówki 

oraz 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. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych nastąpi niezwłoczne 

odsunięcie go od pracy. Powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

4. W klubie wydzielono izolatorium (miejsce, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych), które zostało 

wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

5. W przypadku, gdy w izolatorium przebywa dziecko, towarzyszy mu pracownik 

przedszkola/klubu.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane o 

zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

7. Po stwierdzeniu podejrzenia zakażenia dyrektor ustala listy osób przebywających w 

tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie.  

8. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek.  



9. Dyrektor śledzi na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl oraz 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.  

O istotnych zmianach informuje podległych mu pracowników bez zbędnej zwłoki.  

10. Potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych wywieszone są w administracji. 

 

 

PROCEDURA 
SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI 

 
1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do bycia dostępnymi pod 

numerami telefonów udostępnionymi jako kontaktowe w umowie przyjęcia dziecka 

do klubu podczas pobytu dziecka na placówce. 

2. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości  

w klubie podlega natychmiastowej aktualizacji.  

3. Jeżeli podczas pobytu w klubie zostaną zauważone niepokojące objawy chorobowe, 

dziecko zostanie odizolowane od grupy w specjalnym, przygotowanym do tego celu 

pomieszczeniu (izolatorium), a rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani 

telefonicznie o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka  

z placówki.  

 

PROCEDURA 
DEZYNFEKCJI ZABAWEK 

 
1. Dezynfekcja zabawek odbywa się w dwóch etapach: mycie, następnie dezynfekcja 

przy użyciu odpowiednich preparatów. 

2. W pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić zabawkę. Trzeba dokładnie 

wyczyścić jej powierzchnię w ciepłej wodzie z mydłem. W ten sposób usuwamy 

brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. 

3. W drugim etapie przechodzimy do dezynfekcji. Pod tym terminem rozumiemy 

proces, w efekcie którego giną wszelkie drobnoustroje, które żerują i rozmnażają się 

na powierzchni zabawek. 

4. Do dezynfekcji używamy specjalnych płynów do tego przeznaczonych, 

przestrzegając czasu dezynfekcji zalecanego przez producenta. 

 

 

 


