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1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z  

działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem 

SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności: 

1) Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) oraz osób 

pozostających pod opieką placówki. 

2) Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz osób 

pozostających pod opieką placówki. 

3) Ograniczenie liczby kontaktów placówki w danym przedziale czasowym, w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

4) Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu 

zaawansowania stanu epidemii. 

2. Zakres procedury 

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników jednostki oraz rodziców 

dzieci, pozostających pod opieką jednostki i odnosi się do sposobów i zasad związanych 

z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem 

SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 

3. Odpowiedzialność 

3.1. Organ prowadzący odpowiedzialny za zapewnienie środków ochrony , w tym 

środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni 

3.2. Dyrekcja Przedszkole nr 3 w Lublinie odpowiedzialna za wdrożenie procedury, 

zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór nad procedurą 

3.3. Pracownicy Przedszkola nr 3 w Lublinie  odpowiedzialni za stosowanie 

niemniejszej procedury 

4. Wytyczne dla rodziców 

4.1. Do Przedszkola nr 3 w Lublinie może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę, w tym objawów infekcji dróg 

oddechowych, sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-

2 tj. gorączka, biegunka, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg 

oddechowych np. katar.  Dzieci do podmiotu są przyprowadzane i odbierane przez 

osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 



 

 

 

warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

Rekomenduje się aby dzieci przyprowadzane / odbierane z przedszkola były przez 

stałe osoby. Rodzice posyłający dziecko do placówki mają obowiązek złożenia 

deklaracji o stanie zdrowia dziecka wg formularza określonego jako 

Załącznik nr 1 do Procedury (Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i osób 

przyprowadzających i odbierających dziecko). 

4.2. Każdy rodzic / opiekun dziecka  korzystającego z opieki świadczonej przez 

Przedszkole nr 3 zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt 4 procedury 

dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia 

koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie 

wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 30 

kwietnia 2020 r. aktualizacja z dn. 25 sierpnia 

4.3.  2020 r. 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 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 

r. poz. 322, 374 i 567). Stosowne oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do 

Procedury (Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z punktem 4 procedury 

dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia 

koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19). 

4.4. Ustalono z rodzicami godziny pobytu / przyjścia i wyjścia / dzieci w przedszkolu 

oraz zasady przyjmowania i odbioru dzieci z zachowaniem wytycznych GIS, tj. 

środki ochrony osobistej rodziców, dezynfekcja, zachowanie  dystansu 

społecznego. 

4.5. Zabronione jest przynoszenie do przedszkola  niepotrzebnych przedmiotów 

zabawek w tym „przytulanek”, własnego  jedzenia, przekąsek, picia. Ograniczenie 

w zakresie przynoszenia zabawek, w tym przytulanek nie dotyczy dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnym , w szczególności z niepełnosprawnościami 

.W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym. Natomiast rodzice /prawni opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie ,pranie ,dezynfekcję zabawki. 

4.6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 

mają obowiązek zachować dystans społeczny między sobą  w odniesieniu do 

pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 



 

 

 

m. Informacja o sposobie przekazywania dzieci do przedszkola i przypomnienie 

o zachowaniu dystansu wywieszona jest na drzwiach wejściowych. 

4.7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego  w przedszkolu   

jeden rodzić /prawny opiekun  za zgodą dyrektora może przebywać  na terenie 

szatni z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( min. obowiązkowa osłona 

ust i nosa rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk ), tylko osoba zdrowa , w 

której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych . Dzienna liczba rodziców/ prawnych opiekunów dzieci odbywających 

okres adaptacyjny w placówce będzie ograniczona do niezbędnego minimum, tj 

nie więcej niż 4 osoby  umożliwiając tym osobom zachowanie dystansu 

społecznego co najmniej 1,5 m. 

4.8. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do / z przedszkola 

wchodząc na teren przedszkola  mają obowiązek skutecznego  zasłaniania ust i 

nosa za pomocą maseczek lub innego  okrycia  oraz dezynfekcji rąk . 

4.9. Dziecko od osoby przyprowadzającej  jest odbierane przez pracownika dyżurnego 

. Dziecko  po  dezynfekcji rąk   do sali zajęć odprowadza/ przyprowadza osoba 

dyżurująca w  szatni. Dezynfekcja rąk dzieci odbywać się będzie wyłącznie przy 

użyciu mydła i ciepłej wody, Pracownik będzie to nadzorować 

4.10. Rodzice, których  dziecko przyprowadzone jest do grupy  mają obowiązek podać 

numer telefonu do tzw. szybkiego kontaktu, który umożliwi bez zbędnej zwłoki 

kontakt z rodzicami / prawnymi opiekunami. 

4.11. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci: 

1) Przedszkole wyznacza „Strefę Rodzica” – pomieszczenie za głównymi 

drzwiami przedszkola /wiatrołap/, wejście do ,,strefy’’ Rodzic / Opiekun 

sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych. Przed 

użyciem dzwonka Rodzic / Opiekun ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem 

dezynfekującym umieszczonym w pojemniku przed drzwiami głównymi.   

2) Rodzice / Opiekunowie mogą wchodzić z Dzieckiem tylko do „Strefy 

Rodzica” z wyjątkiem określonym w pkt 4.6 niniejszej procedury.   

z zachowaniem zasady jeden Rodzic z Dzieckiem przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.   

3) Rodzice / Opiekunowie przebywający w przestrzeni przedszkola zachowują 

między sobą dystans społeczny minimum 1,5 m.   



 

 

 

4) Ze „Strefy Rodzica” Dziecko odbierane jest przez osobę wyznaczoną przez 

przedszkole i przyprowadzane do szatni, gdzie zmienia ubranie wierzchnie 

i po umyciu rąk pod kontrolą osoby dorosłej – pracownika przedszkola 

przeprowadzone zostaje do sali.  

5) Dziecko przyprowadzane do przedszkola jest bezwzględnie zdrowe oraz  

przyprowadzane/ odbierane jest przez zdrowego Rodzica / Opiekuna.   

6) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać Dziecka do 

przedszkola.   

7) Dzieci przyprowadzane są do przedszkola  w godzinach 6.00 – 8.30.   

8) O gotowości do odbioru Dziecka z przedszkola Rodzic / Opiekun informuje 

personel przedszkola dzwonkiem lub przez domofon umieszczony przed 

wejściem i oczekuje na Dziecko „w Strefie Rodzica”.    

9) Dyżurny pracownik ubrane dziecko, po dezynfekcji rąk przyprowadzi do 

„Strefy Rodzica” i przekaże Rodzicom / Prawnym opiekunom. 

10) Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka 

z przedszkola reguluje Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci 

z przedszkola. 

4.12.  Rodzice / Opiekunowie  są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury 

ciała dziecka termometrem bezdotykowym, jeśli zaistnieje taka konieczność, 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Wzór zgody 

stanowi Załącznik nr 3 do Procedury (Zgoda rodzica na pomiar temperatury 

ciała). 

4.13.  Dziecko u którego wystąpią  w/w niepokojące wystąpieniu u dziecka 

niepokojących  objawów sugerujących  podejrzenie wystąpienie choroby 

zakaźnej, takich jak gorączka, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych 

dróg oddechowych np. katar będzie niezwłocznie odsunięte od grupy 

i umieszczone w wydzielonym obszarze, w którym  będzie czekało na odbiór 

przez rodziców. 

4.14.  W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej i braku możliwości  

skontaktowania się z rodzicami, dyrektor  przedszkola dzwoni pod nr  112, 

a dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem 

„COVID-19”. 



 

 

 

4.15.  Rodzice / Opiekunowie zobowiązują się do odebrania bez zbędnej zwłoki 

dziecka,  jednak nie później niż do 1 godz. od otrzymania powiadomienia, 

o wystąpieniu niepokojących objawów chorobowych o których mowa w pkt. 4.11 

4.16.  Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka 

telefonicznie, dlatego wymagane jest bezwzględne informowanie dyrektora / 

wychowawczyń grupy o zmianie numeru telefonu oraz uzupełnienie oświadczeń 

o drugi kontaktowy numer telefonu.  

4.17.  Rodzice / Opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania 

placówki  o pozytywnym wyniku testu na  koronawirusa SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica / opiekuna 

dziecka oraz u osoby, z którą dziecko miało kontakt. 

4.18.  Przed  ponownym powrotem dziecka  do przedszkola   Rodzice / Prawni  

opiekunowie zobowiązani są do przedłożenia  do dyrektora przedszkola 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do przebywania w grupie 

przedszkolnej. 

5. Sposób postępowania 

Część I 

 

5.1. Organizacja opieki w podmiocie 

5.1.1. Ograniczono przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja 

rąk, tylko osoby zdrowe, rejestr wejść itp.) 

5.1.2. Dziecko przed wejściem do sali zobowiązane jest umyć ręce ciepłą wodą 

i mydłem  pod opieką pracownika przedszkola. Nauczyciele/ Opiekunowie  

zobowiązani są do dopilnowania regularnego mycia rąk wodą z mydłem przez 

dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

5.1.3. Jedna grupa dzieci w miarę możliwości organizacyjnych  przebywa w 

wyznaczonej i stałej sali /bez względu na wiek dzieci – grupy łączone/. 

5.1.4. Do grupy w miarę możliwości organizacyjnych  przyporządkowani są ci sami 

opiekunowie 

5.1.5.  Minimalna przestrzeń w sali na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna 

wynosić co najmniej 15 m2 .W przypadku liczby dzieci większej niż 5 

powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, 



 

 

 

jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być 

mniejsza niż 1,5m2 

5.1.6. W grupie przebywa maksymalnie 25 dzieci 

5.1.7. Z  sala, w których przebywają grupy usunięto wszystkie przedmioty, których nie 

można skutecznie  dezynfekować (tj. dywany, pluszowe zabawki, firanki, gry 

planszowe, puzzle, układanki drobne klocki   itp.). Wszystkie pozostałe zabawki, 

w tym przybory sportowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdym 

dniu zajęć. 

5.1.8. W salach zajęć ustawiono stoliki z zachowaniem bezpiecznych odległości 

między dziećmi. Stoliki są dezynfekowane przed podaniem i po posiłku, po 

zajęciach i  zabawach stolikowych     oraz  na koniec dnia  przez pracownika 

obsługi przyporządkowanego  do grupy. 

5.1.9. Zabronione jest przynoszenie do przedszkola  niepotrzebnych przedmiotów 

,zabawek, w tym pluszowych , własnego jedzenia, przekąsek , picia  zabawek z 

ograniczeniem o którym mowa w pkt 4.4. niniejszej procedury. 

5.1.10. Sale, gdzie odbywają się zajęcia są regularnie, co najmniej raz na godzinę 

wietrzone, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych . 

5.1.11. Zapewniono taką organizację pracy, aby w miarę możliwości organizacyjnych  

w maksymalny sposób uniemożliwić   stykanie się ze sobą poszczególnych grup: 

dzieci przyporządkowane do grup przebywają w miarę możliwości 

organizacyjnych  w stałej  sali ze stałą  nauczycielką i pracownikiem obsługi, z 

toalety korzystają pod nadzorem   woźnej.    

Procedura wychodzenia do łazienki i korzystania z toalety przez dzieci 

i personel: 

1) Wyjście poszczególnych grup  do łazienki powinno być zgodne z ułożonym 

przez nauczycieli ramowym rozkładem dnia dla grup. 

2) Nauczyciel powinien co dzień przypominać dzieciom o konieczności 

stosowania się do wymogów higienicznych, szczególnie w okresie pandemii 

COVID-19. 

3) Przed wyjściem z grupą  do łazienki nauczyciel powinien zorientować się, 

czy na  korytarzu nie znajdują się dzieci z innego oddziału. Dzieci 

z poszczególnych  oddziałów nie mogą przebywać razem w szatni i korytarzu 

w oczekiwaniu na skorzystanie z łazienki.  W szatni i korytarzu  w momencie 



 

 

 

korzystania z łazienki z  przez dzieci z określonej grupy w miarę możliwości 

organizacyjnych  nie mogą przebywać dzieci z innej grupy. 

4) W łazience jednocześnie  może przebywać maksymalnie 9 dzieci. 

5) Dzieci z danej  grupy pod nadzorem  nauczycielki lub woźnej czekają 

w szatni  na swoją kolej zachowując bezpieczną odległość. 

6) Dzieci myją ręce z zachowaniem zasady, jedno dziecko przy jednej  

umywalce.  

7) Nauczyciel jest zobowiązany do nadzoru, aby dzieci regularnie myły ręce 

wodą z mydłem po przyjściu do przedszkola, po ukończonej zabawie, przed 

posiłkami  i po skorzystaniu z toalety. 

8) Do łazienki dzieci mogą wychodzić wyłącznie pod opieką woźnej . 

9) Pomieszczenie sanitarne /łazienka/ po skorzystaniu przez dzieci za każdym 

razem jest dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika przedszkola. 

10) Do wyłącznego korzystania przez personel /w tym personel kuchenny/ 

z toalety wydzielone są 2 kabiny, w tym 1 tylko dla pracowników kuchni. 

Po każdym skorzystaniu jest ona dezynfekowana. 

11) Personel kuchenny, aby skorzystać z toalety musi wcześniej  upewnić się, że 

nikogo w niej niema i nikt z personelu i dzieci w tym czasie nie przebywa na 

korytarzu, w szatni i toalecie. 

12) Personel kuchenny do toalety wychodzi w fartuchu ochronnym, który po 

odkażeniu rąk  zdejmuje i odkłada do indywidualnej szuflady  w wydzielonej 

przestrzeni przed pomieszczeniem kuchennym.  

13) Przed ponownym wejściem do kuchni dezynfekuje ręce i ubiera fartuch biały, 

który jest umieszczony w indywidualnej szufladzie w wydzielonej przestrzeni 

przed pomieszczeniem kuchennym.  

5.1.11. Opiekunowie i personel pomocniczy  zobowiązani są zachować dystans 

społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. 

5.1.12. Personel pomocniczy /nie przyporządkowany do grup/ i kuchenny w miarę 

możliwości organizacyjnych  nie powinien kontaktować się z dziećmi i 

personelem opiekującym się dziećmi. 

5.1.13. Placówka wyposażona jest w termometr (bezdotykowy). Rodzice są 

zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje 

taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 



 

 

 

5.1.14. Wyznaczono miejsce do odizolowania dziecka, które manifestuje, przejawia 

niepokojące objawy  objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2  tj. gorączka, kaszel, duszność, biegunka inne 

objawy infekcji górnych dróg oddechowych np. katar. Dziecko takie, należy 

natychmiast umieścić w wyznaczonym miejscu zwanym „izolatką”, Miejsce to 

wyposażone jest w środki  następujące środki ochrony osobistej: maska 

chirurgiczna,  przyłbica, rękawice jednorazowe, jednorazowy fartuch 

flizelinowy ochrony i płyn dezynfekujący.  

5.1.15. Ustalono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka: 

1) Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do udostępnienia 

dyrektorowi / nauczycielom przedszkola telefonów kontaktowych do obojga 

rodziców / opiekunów prawnych, pod którymi będą dostępni w przypadku 

potrzeby kontaktu nauczyciela lub dyrektora przedszkola . 

2) W przypadku zmiany numeru telefonu do kontaktu  podanego wcześniej, 

Rodzice są zobowiązani do przekazania nauczycielowi przydzielonemu do 

grupy,  przekazać   aktualny  numer telefonu do  kontaktu.  

3) Nauczyciel zobowiązany jest do umieszczenia w bezpiecznym i w dostępnym 

miejscu w sali przedszkolnej numerów telefonów  do rodziców/ opiekunów 

prawnych. 

4) Nauczyciel jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w sali 

przedszkolnej numerów telefonów  do dyrektora przedszkola. 

5) Nauczyciel przedszkola lub inny pracownik  w przypadku wystąpienia 

objawów choroby  o których mowa w pkt 5.1.14. niniejszej procedury, 

niezwłocznie telefonicznie informuje dyrektora. 

6) Dyrektor lub nauczyciel przedszkola w przypadku wystąpienia  

niepokojących objawów choroby  u dziecka niezwłocznie telefonicznie 

informuje   rodziców dziecka . 

7) Rodzice zobowiązani są  do odbierania telefonów  z przedszkola  podanych 

do szybkiego kontaktu  bądź szybkiego oddzwonienia do placówki.  

8) Nauczyciel codziennie  raportuje obecność dziecka i pomiar temperatury/ 

jeżeli będzie taka potrzeba/  w stosownym dokumencie. 

5.1.16. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola 

i korzystanie z placu zabaw przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości 

i zmianowości grup jest dozwolone z zachowanie określonych warunków tj.  ze 



 

 

 

względu na brak możliwości codziennej dezynfekcji zamontowanych na placu 

zabaw drewnianych elementów sprzętów, dzieci na placu przebywają wyłącznie 

z wykorzystaniem przyborów np. piłki gumowe, obręcze itp. /1 grupa/ Do 

użytku dopuszczone wyłącznie zabawki wykonane z plastyku z możliwością 

dezynfekcji / bujaki, zjeżdżalnia nie związana na stałe z gruntem /. 

5.1.17. Zabronione jest organizowanie wyjść / spacerów, wycieczek / poza teren  

przedszkola. 

Część II 

 

5.2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

5.2.1. Przed wejściem do przedszkola oraz w wielu widocznych miejscach ( korytarzu, 

szatni ,,strefie rodzica’,   łazience , pokoju socjalnym oraz w każdej sali na jego 

terenie umieszczone są ogólnodostępne dla pracowników, dozowniki środków 

odkażających skórę. Na drzwiach wejściowych  zamieszczono informację 

o konieczności dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe, wchodzące na teren 

placówki. 

5.2.2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przy wejściu  do  „Strefy  Rodzica”  do 

dezynfekcji rąk   oraz skutecznego  zakrywania ust i nosa. 

5.2.3. Pracownicy przedszkola wchodzący do budynku mają obowiązek dezynfekcji 

rąk, oraz skutecznej osłony ust i nosa. 

5.2.4. Pracownicy kuchni do przedszkola wchodzą osobnym wejściem od strony 

kuchni. 

5.2.5. Utworzono dwie  szafy – garderoby, dla pracowników przedszkola, wyposażone 

w indywidualne pokrowce na ubrania wierzchnie oraz  indywidualne  szafki dla  

każdego pracownika na  odzież ochronną.  

5.2.6. Pracownicy kuchni mają osobną szafę – garderobę. 

5.2.7. Wszystkim pracownikom zaleca się jak najczęstsze mycie rąk  mydłem i wodą 

przez co najmniej 20 sekund,  a także  zawsze gdy widoczne jest ich zabrudzenie  

oraz  systematyczną dezynfekcję środkiem odkażającym 

5.2.8. Opiekunowie odpowiedzialni są  za  nadzorowanie, prawidłowego mycia rąk 

przez dzieci   szczególnie po przyjściu i wyjściu  do  i z podmiotu, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

5.2.9. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 



 

 

 

dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych ( w tym m.in. blatów, w tym 

blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania 

posiłków., uchwytów ,poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, włączników 

światła klamek, używanego sprzętu , telefonu, klawiatury, dozowników, 

umywalek ,sedesów z częstotliwością 2 razy dziennie). Toalety dezynfekowane 

są na bieżąco, po każdym skorzystaniu przez dzieci lub pracowników. Karta 

monitoringu stanowi  Załącznik nr 5 do Procedury 

5.2.10. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka 

dezynfekującego. Pracownicy zapoznani są z treścią kart charakterystyki 

(Załącznik nr 6 do Procedury). Przestrzegany jest czas niezbędny do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie 

były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5.2.11. Personelowi przedszkola, w tym opiekującym się dziećmi,  zapewniono dostępu 

do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, w tym wielorazowego 

użytku    na usta i nos, przyłbice, rękawice jednorazowe, indywidualne fartuchy 

tekstylne.  Potwierdzenie wydania środków ochrony indywidualnej stanowi 

Załącznik nr 7 do Procedury 

5.2.12. Personelowi przedszkola w razie konieczności udzielającemu pomocy 

przedlekarskiej dziecku lub pracownikowi, a także w przypadku  

przeprowadzania  zabiegów higienicznych u dziecka zapewniono dostęp 

ośrodków ochrony osobistej (  maseczek chirurgicznych, jednorazowych  

rękawic,  jednorazowych  fartuchów  flizelinowych z długim rękawem, 

jednorazowy fartucha barierowego wodoodpornego, przyłbic  – adekwatnie do  

sytuacji.  Środki o których mowa znajdują się w oznaczonych szafkach w 

łazience oraz „Izolatce”  

5.2.13. Personel przedszkola na terenie budynku przedszkola ma obowiązek używania 

odzieży indywidualnej, (fartuchy tekstylne) oraz środków ochrony osobistej 

rękawic jednorazowych, maseczek lub przyłbic. Osoba wykonująca  czynności 

określone w pkt 5.2.12  ma obowiązek używania  środków  ochronny osobistej 

określonych w pkt 5.2.11.   

5.2.14.  W widocznym miejscu w przedszkolu, w tym w pomieszczeniach sanitarno- 

higienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania 

i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy 



 

 

 

dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. 

Pracowników zapoznano z treścią tych instrukcji. Potwierdzenie zapoznania 

z instrukcjami stanowi Załącznik nr 8 do Procedury 

5.2.15. Odzież ochrony indywidualnej należy zakładać i zdejmować bez kontaktu 

z odzieżą „cywilną”. Po zakończonej pracy odzież ochrony indywidualnej  

(fartuchy) należy odłożyć do pojemnika oznaczonego „odzież brudna”. Każdego 

dnia należy używać czystej odzieży ochrony indywidualnej (fartucha) 

5.2.16. Za codzienne  pranie odzieży ochrony indywidualnej pracowników 

pedagogicznych i obsługi odpowiedzialny jest pracownik przydzielony do prac 

porządkowych w przedszkolu. Odzież ochrony osobistej  pracowników kuchni 

jest prana osobno. Osobą odpowiedzialna za czystość  odzieży ochronnej 

pracowników kuchni jest szefowa kuchni. 

5.2.17. Odzież indywidualnej ochrony osobistej pracowników przedszkola prana jest 

w temperaturze niemniejszej niż 60oC z dodatkiem środka odkażającego 

w pralce automatycznej zlokalizowanej w łazience na terenie przedszkola. 

Część III 

5.3. Gastronomia 

5.3.1. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników: odległość stanowisk pracy i środki ochrony 

indywidualnej, zapewniono płyny dezynfekcyjne do czyszczenia powierzchni 

i sprzętów, wprowadzono obowiązek mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców - 

Załącznik nr 5 do Procedury 

5.3.2. Wydawanie posiłków z kuchni przedszkolnej, odbywa się wg zasad HACCAP 

i opisane zostało w Procedurze wydawania posiłków w  okresie zagrożenia 

epidemicznego. 

5.3.3. Za prawidłową realizację postanowień określonych w pkt. 5.3.2. odpowiedzialna 

jest szefowa kuchni w Przedszkolu nr 3 w Lublinie. 

5.3.4. Korzystanie z posiłków odbywa się przy stolikach w każdej sali dla 

poszczególnych grup. Każdorazowo przed podaniem posiłku i po jego 

zakończeniu następuje czyszczenie i dezynfekowanie blatów stołów i krzeseł. 



 

 

 

5.3.5. Pracownicy stołujący się w przedszkolu spożywają posiłki w pokoju socjalnym  

z zachowaniem zasady jeden pracownik  przy stoliku. Dotyczy to również 

przebywania pracowników na  przerwie śniadaniowej.  

5.3.6. Wielorazowe naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce w temperaturze min. 

60ºC lub są wyparzane. 

 

Część IV 

 

5.4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki 

5.4.1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

5.4.2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni 

przychodzić do pracy. Ich obowiązkiem jest pozostanie w domu i udanie się do 

lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli wynik testu na koronawirusa będzie 

pozytywny należy natychmiast poinformować pracodawcę i skontaktować się 

telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie (Tel.  

(81) 478 71 47, (81) 478 71 13, (81) 478 71 14 w godz. 7:30-15:00 po godz. 

15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860. 

5.4.3. Pracownicy mają obowiązek poinformowania dyrektora o każdym możliwym 

kontakcie z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie. 

5.4.4. W zajęcia opiekuńcze z dziećmi nie są angażowane osoby powyżej 60 roku 

życia. 

5.4.5. Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący pomieszczenie/wydzielony obszar, w którym będzie możliwa 

izolacja osoby w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe 

pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble)  „Izolatki”, 

w której  przebywał pracownik będzie gruntownie sprzątane, zdezynfekowane 

przez pracownika placówki wyposażonego w odzież ochronną. Odzież ochronna 

po użyciu utylizowana będzie zgodnie z wytycznymi GIS. Określono 

następujące wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi 

obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach): 

1) Wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – 

przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;  



 

 

 

2) Osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku 

przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać 

preparatem wirusobójczym;  

3) Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej 3/4 jego pojemności i nie 

zgniatać;  

4) Po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek 

i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia 

worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;  

5) Osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) 

wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, 

zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem 

w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można 

zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) 

oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;  

6) Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca 

przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym 

pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego 

w posiadaniu odbierającego;  

7) Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem 

odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i dezynfekować ręce;  

8) Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów, prowadzi się w zamykanych 

pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający 

przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem 

osób postronnych oraz zwierząt.  

 

5.4.6. Pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych , zwłaszcza kaszlem, 

dusznością i gorączką , który stawi się do pracy lub zgłosi te objawy w czasie 

świadczonej pracy   sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-

CoV-2 będzie  niezwłocznie odizolowany od współpracowników i dzieci i 

skierowany do  domu 

z  zaleceniem kontaktu z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 

który pokieruje dalszym postępowaniem. Pracownik ma obowiązek zgłosić 

podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sposób 



 

 

 

postępowania z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

dyrektor przedszkola będzie 

realizować Jego zalecenia. W przypadku wymagającym pilnej interwencji 

medycznej dyrektor lub inny wyznaczony przez niego pracownik  zadzwoni pod 

nr 112 - dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym 

transportem „COVID-19” do tego wyznaczonym. 

5.4.7. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, należy sporządzić listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części lub częściach budynku. Osoby te 

mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających 

styczność 

z zakażonym dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz 

https://gis.gov.pl 

5.4.8. Transport pracownika powinien odbywać się samochodem prywatnym lub 

taksówką po założeniu przez pracownika maseczki na twarz i nos oraz 

rękawiczek jednorazowych . 

 

Część V 

 

5.5  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka 

5.5.1 Dziecko przebywające w placówce , u którego wystąpią  niepokojące objawy 

gorączka pow. 38oC, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg 

oddechowych np. katar, sugerujące podejrzenie zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2, będzie niezwłocznie  odizolowane od grupy,  pracowników 

przedszkola 

i umieszczone w wydzielonym obszarze, do czasu przybycia opiekuna.  Dziecko 

w wyznaczonym obszarze przebywa pod opieką pracownika przedszkola 

wyznaczonego przez dyrektora przedszkola. Pracownik, poleca dziecku 

nałożenie maseczki i dokonuje u dziecka pomiaru temperatury ciała 

termometrem bezdotykowym. Dziecko po przybyciu opiekuna  opuszcza 

budynek wejściem znajdującym się najbliżej miejsca, w którym zostało 

odizolowane.   

5.5.2 W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej i braku możliwości  

skontaktowania się z rodzicami, dyrektor  przedszkola dzwoni pod nr  112, 



 

 

 

a dyspozytor podejmie decyzję o transporcie dziecka  dedykowanym 

transportem „COVID-19”. 

5.5.3 Podczas  opieki lub  udzielania  pomocy dziecku, u którego objawy sugerują 

podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,  wyznaczony pracownik 

poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinien  zastosować następujące 

środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3,  przyłbica, rękawice, 

jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny, znajdujące się w oznaczonym 

pojemniku przy miejscu wyznaczonym do  izolacji .  

5.5.4 Pomieszczenie, po opuszczeniu przez dziecko, jest dezynfekowane 

i przewietrzone przez pracownika, któremu przydzielono prace porządkowe 

w przedszkolu. 

5.5.5 Placówka kontaktuje się z rodzicami zgodnie z punktem 5.1.15.  Jeżeli  wynik 

testu na koronawirusa dziecka będzie pozytywny rodzic natychmiast  musi 

poinformować o tym fakcie dyrektora placówki lub opiekuna grupy. Dyrektor / 

pracownik  placówki  kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Lublinie tel.  (81) 478 71 47, (81) 478 71 13, (81) 478 71 

14 w godz. 7:30- 15:00 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 

tel. 607 244 860  i  stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 

5.5.6 Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący pomieszczenie, obszar „Izolatki”, w którym będzie możliwa 

izolacja dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe 

pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble)  „Izolatki”, 

w której  przebywało dziecko będzie gruntownie sprzątane i zdezynfekowane 

przez pracownika placówki wyposażonego w odpowiednio odzież ochronną, 

która następnie zostanie zutylizowana zgodnie z wytycznymi GIS punkt 5.4.5 

procedury. 

5.5.7 Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie tel.  (81) 478 71 47, 

(81) 478 71 13, (81) 478 71 14 w godz. 7:30- 15:00 po godz. 15:00 Dyżur 

Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosować się ściśle do wydanych 

instrukcji i poleceń. 

5.5.8 Na tablicy ogłoszeń   umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji 

sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.  



 

 

 

5.5.9 W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka , należy sporządzić i monitorować 

listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach 

podmiotu. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wydanych instrukcji i 

poleceń.  

5.5.10 GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie 

gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl 

5.5.11 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady. 

5.5.12 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gov.pl/web/koronawirus oraz 

https://gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa. 

5.5.13 W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w  przypadku nagłych 

zachorowań dzieci nie wykazujących objawów sugerujących podejrzenie 

zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 tj. np. urazów, wymiotów w trakcie 

pobytu w przedszkolu, pracownik jej udzielający  poza rutynowymi zasadami 

higieny rąk, powinien  zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska 

chirurgiczna, przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy. 

 

6. Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do powyższej procedury: 

1) Załącznik nr 1 Deklaracji  o stanie zdrowia dziecka i osób je 

przyprowadzających 

i odbierających 

2) Załącznik nr 2 Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z punktem 4 procedury 

dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia 

koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.  

3) Załącznik nr 3 Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka. 

4) Załącznik nr 4 Rejestr wejść / wyjść. 

5) Załącznik nr 5  Rejestr dezynfekcji pomieszczeń. 

6) Załącznik nr 6  Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z  kartą 

charakterystyki środków dezynfekujących. 

7) Załącznik nr 7  Potwierdzenie odbioru środków ochrony indywidualnej. 

8) Załącznik nr 8  Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19  

 

Lublin……………, data 

 

…………………………………………………………… 

Nazwisko i imię matki / prawnego opiekuna dziecka 

 

…………………………………………………………… 

Nazwisko i imię ojca / prawnego  opiekuna dziecka 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja / my  niżej podpisana/ni , oświadczam/y  że mój / nasz syn / córka  …………………………. 

jest zdrowy/a, nie ma objawów wskazujących na  zakażenia  koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19 oraz  nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną oraz z osobą 

przebywającą na kwarantannie, lub dozorze epidemicznym. 



 

 

 

 

Jednocześnie oświadczamy, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane  tylko przez osobę 

zdrową, która nie ma objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2. Nie jest objęta kwarantanną, ani nie zarządzono wobec niej dozoru 

epidemicznego. 

 

 W przypadku nie dopełnienia Moich / Naszych zobowiązań złożonych w niniejszym 

oświadczeniu Biorę / Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za szkody poniesione 

przez Przedszkole nr 3 w Lublinie lub osoby trzecie. 

 

 

…………………………………………………      …………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna/                   Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

Załącznik nr 2 do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19  

 

 

 

Lublin, dnia …………………………. 

 

…………………………………………………………… 

Nazwisko i imię matki/ prawnego opiekuna   

 

…………………………………………………………… 

Nazwisko i imię ojca/ prawnego  opiekuna            

 

 

Oświadczenie  

 

 

Ja/my niżej podpisana(-ny) /podpisani, oświadczam(-y) że zapoznałam(-em) / 

zapoznaliśmy się i przyjęłam(-ąłem) / przyjęliśmy do realizacji  punkt 4 „Wytyczne dla 



 

 

 

rodziców” procedury na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dn. 04 maja  2020 r. 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 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

z dn. 05 maja 2020 r  obowiązującej w Przedszkolu nr 3 w Lublinie. 

 

 

 

…………………………………………………      …………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna/                   Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19 

 

Lublin……………………  

 

…………………………………………………………… 

Nazwisko i imię matki/ prawnego opiekuna   

 

…………………………………………………………… 

Nazwisko i imię ojca/ prawnego  opiekuna  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam/my/,że w przypadku zauważenia  wystąpienia w czasie pobytu w przedszkolu 

u mojego/naszego syna/ córki……………………………….. lub zgłoszenia przez dziecko do 

opiekunów,  niepokojących objawów, świadczących o wystąpieniu choroby, w tym zakaźnej, 

wyrażam/my/ zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.     

 

 

 

 

…………………………………………………      …………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna/                   Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 4 do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19 

 

Rejestr wejść / wyjść 

 

Lp Imię i 

Nazwisko 

Nazwa Firmy Data, Godz. 

wejścia 

Godz. 

wyjścia  

podpis 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19 

 

Rejestr dezynfekcji ( strefy komunikacyjne /  toalety / sala zajęć / jadalnia /  plac zabaw ) 

 

Lp Data  Godzina  Podpis  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Lp Data/ 

godzina  

Strefa 

komunikacyjna 

(korytarze, 

poręcze, 

włączniki itp.)  

Toalety  Sala 

zajęć  

Zabawki  Jadalnia  Plac 

zabaw  

 Podpis 

  Godz. / 

 

       

 Data/ 

godzina 

Tak 

 /nie  

Tak 

/nie  

Tak 

/nie  

Tak 

 /nie  

Tak  

/nie  

Tak 

/nie  

Tak 

/nie  

Podpis  

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 6 do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19 

 

Ja, niżej podpisany/a , oświadczam, że zapoznałem się z kartami preparatu nazwa 

……………………………………………………………………………………………. 

Lp Imię i nazwisko pracownika Data i Podpis pracownika 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8 

 

  

9 

 

  

10 

 

  

11 

 

  

12 

 

  

 



 

 

 

Załącznik nr 7 do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego 

chorobę COVID-19  

Potwierdzenie odbioru środków ochronny indywidualnej  

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że odebrałem/am   

Lp Środki ochronny 

indywidualnej  

Imię i nazwisko 

pracownika 

Data i Podpis pracownika 

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

4   

 

 

5   

 

 

6   

 

 

7   

 

 

8 

 

   

9 

 

   

10    

11 

 

   

12 

 

   

 

 



 

 

 

Załącznik nr 8 do Procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego 

chorobę COVID-19  

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z INSTRUKCJAMI 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem/am  się z  procedurami oraz instrukcją mycia rąk, 

instrukcją zdejmowania i zakładania rękawiczek jednorazowych, instrukcją zdejmowania i zakładania 

maseczki i z instrukcją dezynfekcji  rąk 

Lp Imię i nazwisko pracownika Data i Podpis pracownika 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8 

 

  

9 

 

  

10 

 

  

11 

 

  

12 

 

  

 

 


