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                          Zasady bezpieczeństwa higienicznego w przedszkolu w okresie         

                                                     zagrożenia wirusem COVID-19 

1. Przed wejściem do przedszkola udostępnia się osobom wchodzącym płyn dezynfekcyjny do 

rąk. Obok zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby 

dorosłe oraz instrukcję dezynfekcji. 

2. Monitoruje się stosowanie przez osoby wchodzące środków ostrożności ( zakrywanie ust i 

nosa,  dezynfekowanie rąk). 

3. Wszyscy pracownicy zobligowani są do utrzymywania wysokiego poziomu higieny, 

regularnego mycia rąk wodą z mydłem, ich dezynfekcji. 

4. Opiekunowie monitorują mycie rąk u dzieci. Przypominają zasady prawidłowego mycia oraz 

ogólnej higieny ciała i otoczenia. Przypominają o unikaniu dotykania twarzy, oczu. 

5.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

6. Umieszcza się w widocznych miejscach w przedszkolu ( np. w Kąciku rodzica-,wiatrołapie) 

instrukcje bezpiecznego zdejmowania maseczek i rękawiczek jednorazowych. 

7. Nauczyciele i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej takie jak : rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim 

rękawem ( np. do użycia w czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, 

adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

8.  Oprócz codziennych czynności porządkowych, w salach, łazienkach, pomieszczeniach 

biurowych, kuchni, korytarzu (szatni) i pozostałych pomieszczeniach przedszkola 

przeprowadza się dezynfekcję. W szczególności: bieżącą dezynfekcję toalet, stolików i krzeseł 

w salach, przyborów sportowych, zabawek oraz powierzchni dotykowych: wyłączników 

prądu, klamek, uchwytów, dzwonków, rejestratora ewidencji elektronicznej, koszy na śmieci, 

innych. 

9. W kuchni, oprócz mycia  i codziennych czynności porządkowych przeprowadza się 

dezynfekcję powierzchni płaskich – blatów, wózków, podłóg, ścian (kafle), zlewów. Naczynia 

stołowe i sztućce oraz drobny sprzęt kuchenny ( chochle, deski itp.)  powinny być wyparzane. 

10. W pomieszczeniach kuchennych mogą przebywać tylko osoby upoważnione. 

11. Podczas przeprowadzania dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

dzieci i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków chemicznych. 

12. Wszyscy pracownicy przedszkola  zobligowani są do stosowania zasad bezpieczeństwa 

higienicznego. 

 

 

                                                                                                        

 


