
 

 

Zarządzenie nr 33/2020 

Dyrektora Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli 

z dnia 23.10.2020r. 

 

w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr 1 do  Procedury zapewnienia bezpieczeństwa                           

na terenie Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i z powodu ogłoszeniem przez 

Premiera RP strefy czerwonej w całym kraju. 

    

 Na podstawie: 

1.art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 z późn. zm.)  

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r.zmieniające rozporządzenie                                    

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U z 2020r.,poz.1871). 

3.Zalecenia GIS ,MZ i MEN dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek                     

w strefie czerwonej zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się Aneks nr 1 do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Przedszkola 

nr 4 w Stalowej Woli  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 stanowiący załącznik nr 1. 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z niniejszym 

zarządzeniem oraz do przestrzegania i stosowania. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.10.2020r.  i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

do zarządzenie  

dyrektora  

Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli 

 z dnia 23.10.2020r. 

 

Aneks Nr 1 

do  Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie                                                          

Przedszkola Nr 4  w Stalowej Woli w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z ogłoszeniem strefy czerwonej 

w całym kraju. 

 

z dnia 23.10.2020r. 

 

§ 1 

1) ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich na terenie 

przedszkola, w tym  rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci                                        

z przedszkola: 

a) przychodzi tylko jedna osoba z dzieckiem i po dziecko, zachowuje     dystans 2 m. 

b) wszyscy Rodzice obowiązkowo maseczki (zasłonięte usta i nos), 

c) rodzice dzieci z „Żabek” obowiązkowo maseczki i rękawiczki,  

d) w szatni "Żabek „może być tylko 2 rodziców. 

 

2) wprowadzam  obowiązek zachowania dystansu społecznego  między pracownikami 

przedszkola w przestrzeniach wspólnych przedszkola   i stosowanie  obowiązkowo 

osłony ust i nosa (korytarze, szatnia, klatki schodowe, pokój nauczycielski, gabinety 

itp.) 

 

3) otwieranie uchylnie górnego okna  w salach zajęć, na korytarzach, klatkach 

schodowych, kuchni, gabinetach (w miarę możliwości pogodowych) lub częste 

wietrzenie pomieszczeń (dzieci wychodzą z sali np.: na korytarz) 

4) Utrzymać pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do przedszkola.  

5)  W dalszym ciągu  mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała 

pracownikom przy wejściu do przedszkola, a w przypadku gdy jest ona równa albo 

przekracza 38°C pracownik nie wchodzi na do budynku ,nie podejmuje pracy                             

i obowiązkowo korzysta z pomocy lekarza rodzinnego. 

6) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub 

pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

a. a)jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

(powiadomić rodziców dziecka  w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka                           



z przedszkola) przypomnieć o obowiązku skorzystania z pomocy lekarza 

rodzinnego. 

 

7) wprowadzam  zakaz organizowania wyjść grupowych poza przedszkole, dzieci 

korzystają tylko  z ogrodu przedszkola i placu zabaw,                                                             

a)istnieje możliwość  wyjścia z dziećmi  starszymi na spacer do lasu. 

 

§2 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

Dziecko: 

 

1. Codziennie przed wejściem do przedszkola należy zmierzyć temperaturę ciała  dziecka. 

W przypadku gdy jest ona równa lub przekracza 38oC  dziecko nie może być przyjęte do 

przedszkola. Należy przypomnieć rodzicowi o obowiązku skorzystania z teleporady 

medycznej. 

2. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka w ciągu dnia  

należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym. 

3. Jeżeli pomiar temperatury wynosi 38 C lub wyżej lub/i występują inne objawy 

chorobowe / np. wysypka, katar, kaszel, duszności/ nauczyciel  wzywa /telefonicznie/  

rodziców  do odebrania dziecka i przypomina o obowiązku skorzystania z teleporady 

medycznej. 

4.  Dziecko na czas oczekiwania jest izolowane od grupy  na odległość co najmniej 2 m 

5. Rodzice odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych.  

6. Nauczyciel sporządza notatkę i wpisuje do rejestru dzieci odesłanych do domu. 

7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

 

Pracownik 

 

1 Codziennie przed rozpoczęciem pracy należy zmierzyć temperaturę  ciała wszystkim 

pracownikom przedszkola.  W przypadku gdy jest ona  równa albo przekracza 38 C 

pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej 

2 W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u pracownika                                

w ciągu dnia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała termometrem 

bezdotykowym. 

3. Jeżeli pomiar temperatury wynosi 38 C lub wyżej, pracownik zostaje odsunięty od 

pracy i odesłany do domu i powinien skorzystać z teleporady medycznej 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 
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