
INFORMACJA O RYZYKU ZACHOROWANIA 

w związku z realnym zagrożeniem zakażenia się wirusem Sars-CoV-2 wychowanków, osób 

doprowadzających dzieci i pracowników w Przedszkolu Językowym For kids w Zamościu. 

 

I. Informacje wstępne. 

1. Przedszkole Językowe For kids w Zamościu, zostało powołane do prowadzenia zajęć w 

warunkach bezpiecznej sytuacji epidemiologicznej w Zamościu, nie mniej jednak działalność 
przedszkola w czasie trwania Stanu Epidemii (od 20.03.2020r) może zostać wznowiona na 

wniosek i przy akceptacji zagrożeń przez rodziców/rodzica/prawnego opiekuna dzieci i 
pracowników przedszkola. 

2. Przedszkole zachowuje standardy przewidziane przepisami szczegółowymi w zakresie 

obowiązującym w standardowych warunkach epidemiologicznych oraz podejmie wszelkie 

możliwe kroki i czynności do zagwarantowania bezpieczeństwa wychowanków i pracowników – 
zgodnie z zaleceniami wydanymi przez MEN oraz GIS. 

II. Główne czynniki zarażenia wirusem w przedszkolu oraz podjęte przeciwdziałania w 

rozprzestrzenianiu się wirusa ze strony przedszkola. 

1. WHO wskazuje drogi transmisji wirusa:  

a) główną drogą transmisji wirusa jest droga kropelkowa – poprzez błony śluzowe jamy ustnej, 

nosa lub spojówek w trakcie kontaktu bezpośredniego z osobą zakażoną (z objawami bądź 
bez nich) – oraz poprzez pośredni kontakt z elementami środowiska zanieczyszczonymi 

materiałem biologicznym z wirusem – brudne ręce, powierzchnie lub przedmioty używane 

przez zakażoną osobę,  

b) drogą transmisji jest też droga powietrzno-pyłowa, wirus jest wykrywalny w powietrzu do 
3 godzin po jego rozpyleniu w postaci bioaerozolu, 

c) inne, mniej udokumentowane jak i nieznane jeszcze drogi transmisji. 

2.  Przeciwdziałania podjęte przez przedszkole to:        

a) PROCEDURA utrzymywania w czystości pomieszczeń, wyposażenia i placu zabaw, w stanie 

zagrożenia zarażeniem Sars-CoV-2, zgodnie z Wytycznymi GIS 

b) reorganizacja pomieszczeń przedszkola, 

c) nauka zachowań i postaw wychowanków w zakresie społecznego dystansowania się, nie 

podawania ręki, nie przytulania, nie dotykania części twarzy, technik kasłania i kichania, 

zabawa tylko zabawkami poddanymi myciu i dezynfekowaniu w dniu poprzednim, 

d) ograniczenie liczby i eliminacja zabawek oraz wyposażenia tekstylnego (pluszaki, 

wykładziny dywanowe itp.) 

e) Procedura podawania posiłku – poszerzona o zwiększenie dystansu pomiędzy dziećmi, 

f) zajęcia gimnastyczne połączone z wietrzeniem sal, 

g) wietrzenie sali co godzinę, 

h) codzienne dezynfekowanie (mgławienie) po końcowym sprzątaniu pomieszczeń 
przedszkola. 

   III.      Szacowanie skali ryzyka zarażeniem się wirusem w przedszkolu. 

Czynnikami sprzyjającymi do powstania źródła zakażenia, niezależnymi od przedszkola, to 
przypadki kiedy do przedszkola trafi: 



1. zarażone dziecko – przebywa bez maseczki zakrywającą usta i nos, dotyka zabawek, 

którymi będą bawić się i inne dzieci, nie zachowa dystansu społecznego - rozmowa z 

rówieśnikiem, wymiana zabawek, emocjonalne ustosunkowanie się do rówieśnika/ków 

(popchnięcie, odbieranie zabawek  itp.), odruchowe dotykanie twarzy, nosa czy oczu, 

kichanie, kasłanie - nawet jeżeli opanuje technikę kichania lub kasłania w tzw. łokieć, to 

wokół siebie „rozpyli” cząsteczki wraz z wirusem. Ocena ryzyka zakażenia - BARDZO 
WYSOKIE.  

2. zarażony nauczyciel przedszkola – posiada środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 

przyłbicę ochronną, zachowuje dystans min.1,5m od pozostałych pracowników, z dużą 
świadomością dba o higienę rąk aczkolwiek, dotyka tych samych przedmiotów co dziecko 

– dezynfekuje i porządkuje zabawki, wyposażenie przedszkola, pomaga dzieciom w 

spożywaniu posiłków, w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, będzie posiadał bliski 

kontakt z dzieckiem –  ocena ryzyka zarażenia - WYSOKIE. 

3. zarażony pracownik pomoc nauczyciela – posiada środki ochrony osobistej, ściśle 

przestrzega procedury związanej z utrzymywaniem czystości, prawidłowo stosuje 

właściwe środki czystości, przestrzega procedur związanych z wydawaniem posiłków, nie 

ma bezpośredniego kontaktu z dzieckiem tak jak nauczyciel –  ocena ryzyka zarażenia - 

ŚREDNIE. 

4. zarażona osoba przyprowadzająca dziecko – posiada maseczkę ochronną, korzysta ze 

środka dezynfekcyjnego przy wejściu, przebywa krótko w szatni, prowadzi krótką 
rozmowę z nauczycielem zachowując dystans (min.2m) –  ocena ryzyka zarażenia - NISKIE. 

5. zarażone inne osoby wchodzące do przedszkola – np. dostawca cateringu – pozostaje 

tylko w Strefie Bezpieczeństwa, interesariusze przyjmowani będą przez dyrektora lub 

nauczyciela w pomieszczeniu na I piętrze z zachowaniem dystansu –  ocena ryzyka 

zakażenia - NISKIE.   

IV. Ścisłe stosowanie procedur a możliwość zarażenia i dalszej transmisji wirusa przez działalność 
przedszkola. 

Przedszkole, stosując wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, w świetle szacowania ryzyk, i 

z uwagi na jeszcze nie zdiagnozowane inne drogi transmisji wirusa, jest narażone na 

prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia na terenie przedszkola. 

V. Skutki związane z ewentualnym wystąpieniem zakażenia na terenie przedszkola. 

1. Skutki niematerialne: 

a) zachorowania wśród wychowanków – niskie prawdopodobieństwo, zwykle dzieci 

przechodzą to bezobjawowo, 

b) zachorowanie wśród domowników dziecka – dziecko może być objawowym lub 
bezobjawowym nosicielem wirusa, 

c) zachorowanie personelu przedszkola i ich domowników, 

d) skutkiem zachorowania może dojść do zgonu każdej z osób wymienionych wyżej. 

2. Skutki materialne: 

a) poddanie się kwarantannie WSZYSTKICH domowników dzieci przedszkolnych, 

pracowników z domownikami, właścicielowi przedszkola z domownikami. 

b) wstrzymanie pracy przedszkola dla pozostałych, dotychczas nieuczęszczających 
wychowanków, 

c) utrata dochodów/pracy dla objętych kwarantanną,  



d) innych skutków bezpośrednio lub pośrednio wynikających z faktu zakażeniem Sars-

CoV-2 nie opisanych powyżej, a mogących wystąpić w związku z zaistniałą sytuacją. 

VI. Odpowiedzialność materialna oraz niematerialna przedszkola na zdarzenie zarażenia Sars-
Cov-2. 

1. Przedszkole wznawia przyjmowanie dzieci skierowane przez rodziców/rodzica/prawnego 

opiekuna dobrowolnie i w wyniku jego świadomej decyzji. 

2. Przedszkole NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI materialnej i prawnej za ewentualne 

skutki wywołane zakażeniem dzieci lub od dzieci czy pracowników w przedszkolu. 

3. Przyjęcie dziecka do przedszkola wiąże się z koniecznością złożenia przez 

rodziców/rodzica/prawnego opiekuna, oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykami 

zarażenia się wirusem Sars-CoV-2 w przedszkolu. 

4. Przedszkole zastrzega sobie prawo zamknięcia w wyniku zdarzeń powodujących 

zwiększające ryzyko zachorowania (brak możliwości wypełnienia którychkolwiek z 

etapów zachowania procedur bezpieczeństwa w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem 

Sars-CoV-2)  lub objęciem kwarantanną pracowników przedszkola. 

VII. Uwagi końcowe. 

1. Przedszkole zastrzega, że oprócz zagrożeń tu opisanych, nie może zagwarantować, że są 

to jedyne istniejące niebezpieczeństwa. 

2. Przedszkole na wypadek powstania zakażenia, będzie zobligowane do przedstawienia 

organom sanitarnym nazwisk, adresów miejsca zamieszkania i kontaktu telefonicznego 

wszystkich rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola. 

3. Dokument należy pobrać  z przedszkola lub jego strony www., dokładnie zapoznać się z 

jego treścią i w razie jakichkolwiek wątpliwości co do akceptacji zagrożeń – zrezygnować 
z przyprowadzania dziecka do przedszkola. 

 

 
Dyrektor przedszkola – Kazimierz Wolańczuk 


