
ORGANIZACJA OPIEKI 6.07.20 v.3 

w Przedszkolu Językowym For kids w Zamościu na czas trwania zagrożenia zakażeniem się Sars-CoV-2 

 

1. Na czas trwania STANU EPIDEMII tworzy się w przedszkolu jedną grupę wiekową o liczebności 25 

dzieci. 

2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 

m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna1. 

3. Grupa dzieci będzie przebywać tylko w sali Biedronek, w której będzie się  bawić i spożywać posiłki. 

4. Podawane będą trzy posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek plus napoje i woda według 

potrzeb dzieci. 

5. Do grupy jako Opiekunowie przyporządkowani będą nauczyciele naszej placówki oraz pomoc n-la. 

6. Dyrektor nie będzie mieć styczności bezpośredniej z dziećmi. 

7. Z  sali, w której  będzie  przebywała grupa zostaną usunięte dywany, chodniki oraz inne przedmioty i 

sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować np. pluszowe zabawki, lalki, książki, 

puzzle, mebelki z obiciem flauszowym, wózki, wykładziny dywanowe, maty łazienkowe itp.  

8. W celu maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, w sali zostaną wyznaczone przestrzenie na 

których będzie mogło bawić się dziecko.  

9. Wykorzystywane przez dzieci zabawki i przybory sportowe będą po każdym użyciu przez dziecko 

odkładane do specjalnego pojemnika, a na koniec dnia, myte i dezynfekowane. 

10. Dzieci nie myją zębów. Szczoteczki i pasty zostały zutylizowane. 

11. Sale  zajęć, w których będą przebywały dzieci będą co najmniej raz na godzinę wietrzone. 

12. Przedszkole posiada na wyposażeniu termometr bezdotykowy. 

13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby (kaszel, katar, duszności, biegunka, ból 

gardła, zapalenie spojówek oczu) zostanie odizolowane, z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomieni będą  rodzice  w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

14. W sytuacji braku możliwości dodzwonienia się do rodziców/opiekunów lub osób wskazanych 

Zobowiązanie do Szybkiego Odbioru Dziecka - dokument nr 8. Braku połączenia po 3-krotnej próbie, 

nauczyciel niezwłocznie zawiadamia pogotowie ratunkowe gdzie od przyjazdu pogotowia, Ratownik 

medyczny przyjmuje opiekę nad dzieckiem.  

15. Organizowany będzie pobyt dzieci na świeżym powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw, 

gdzie nauczyciele/opiekunowie będą starać się aby dzieci zachowywały możliwie maksymalne 

odległości pomiędzy sobą. 

16. Dzieci wychodząc na plac zabaw poruszają się gęsiego, każde w odległości 1,5 m i jeden Opiekun 

prowadzi grupę, drugi Opiekun idzie na końcu grupy. 

 
1 do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych, ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 

porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. lazienek, ustępów.  Nie sumuje się powierzchni sal dla dzieci i nie przelicza 

łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się 

znajdujących. 



17. Wyposażenie placu zabaw zostanie zmniejszone do budowli nie skupiających dzieci, które można 

będzie zdezynfekować płynem antywirusowym. Inne urządzenia placu zabaw zostaną odgrodzone i 

oznakowane z zakazem użytkowania. 

18. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu będą organizowane spacery poza teren placówki, dopuszcza się 

udział dzieci na osiedlowym placu zabaw, po wcześniejszym zdezynfekowaniu przez opiekuna grupy. 

19. W czasie epidemii  rezygnuje się z leżakowania, z uwagi na brak możliwości bezpiecznego i  

regularnego przeprowadzania procesów dezynfekcyjnych pościeli dla dzieci. 

Dyrektor przedszkola - Kazimierz Wolańczuk 


