
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA  

PRZEDSZKOLA NR 24 WE WROCŁAWIU  

W TRAKCIE TRWANIA STANU ZAGROŻENIA STANU EPIDEMICZNEGO 

Procedura wprowadzona w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID- 19 - na podstawie 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i 

niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 

2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 

 

W przypadku użycia w niniejszej procedurze słowa: 

Uczeń - należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola,  

Pracownik - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych, 

Placówka - należy przez to rozumieć placówkę przedszkolną (Przedszkole nr 24) w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 14 we Wrocławiu. 

Lekcja - należy przez to rozumieć zajęcia przedszkolne i zajęcia dodatkowe organizowane w placówce.  

 

CEL PROCEDURY  

Przygotowanie pracowników, rodziców i innych osób współpracujących z placówką do realizacji zadań 

zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią 

wirusa COVID-19.  

 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA  

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji,  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w 

placówce obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa:  

1.  Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 14 we Wrocławiu odpowiada Dyrektor Zespołu oraz Dyrektor Przedszkola. 

2. W Placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji.  

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00. Dzieci do przedszkola przyprowadza się do 

godz. 8.15. 

4. Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” poza którą, na terenie placówki mogą przebywać 

wyłącznie pracownicy Zespołu. Strefą tą jest przedsionek wejścia głównego na teren placówki. 

5. W strefie odbywa się przyjęcie i wydanie ucznia do/z placówki oraz pomiar temperatury ucznia 

(za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego).  



6. Jeżeli zmierzona temperatura ciała ucznia przekracza 37°C lub dziecko wykazuje widoczne 

objawy  chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia ucznia. 

7. Do przedszkola przyprowadzamy tylko i wyłącznie zdrowe dzieci ( bez kaszlu i kataru).  

8. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata, rodzic musi mu zapewnić indywidualną osłonę ust i nosa  

w drodze do i z placówki. 

9. Każda osoba wchodząca do placówki lub strefy bezpieczeństwa ma obowiązek dezynfekcji rąk 

oraz używania osłony ust i nosa. Na terenie placówki nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa 

przez uczniów i pracowników. 

10. Pracownicy uczestniczący w odbiorze i wydaniu ucznia do/z placówki zobowiązani są nosić 

środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki, przyłbicę). 

11. Rodzice lub opiekunowie osobiście zdejmują lub zakładają ochronę ust i nosa dziecku, przy 

wejściu lub wyjściu z placówki.  

12. Zakazuje się wnoszenia na teren placówki, przez uczniów, zabawek i wszelkich zbędnych 

przedmiotów.  Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 

(wytyczne GIS) 

13.  Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do przedsionka przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic 

z dzieckiem/dziećmi plus pracownik przedszkola. Pozostali rodzice z dziećmi oczekują przed 

wejściem do placówki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego co najmniej 

2 m od innych osób. 

14. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce ( dotyczy dzieci 

nowoprzyjętych) rodzic/opiekun (za zgodą dyrektora przedszkola) może przebywać na terenie 

placówki z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

Dotyczy to tylko osób zdrowych, nie przebywających na kwarantannie, jak również tych, które 

nie miały kontaktu z osobami chorymi, podejrzanymi o zachorowanie lub przebywającymi na 

kwarantannie/izolacji domowej. 

15. Rodzice i opiekunowie prawni , przyprowadzający/ odbierający dzieci do z podmiotu mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący minimum 2 metry.  

16. Lekcje odbywają się tylko w budynku i na terenie przedszkola.  

17. Wszyscy pracownicy mają obowiązek monitorować zewnętrzne objawy stanu zdrowia uczniów. 

18. W razie zaobserwowania objawów choroby lub złego samopoczucia ucznia nauczyciel 

natychmiast informuje Dyrektora, Wicedyrektora o zaobserwowanych zagrożeniach oraz 

organizuje się odprowadzenie ucznia przez personel pomocniczy do wydzielonego 

pomieszczenia lub wyznaczonego miejsca wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób (Izolatorium).  

19. Personel przedszkola ocenia stan zdrowia, mierzy temperaturę, informuje rodziców dziecka 

 i dyrektora o jego stanie zdrowia. 

20. W przypadku braku możliwości kontaktu z pielęgniarką szkolną, czynności wymienione  

w p. 4 wykonuje nauczyciel lub inny pracownik szkoły. 

21. W przypadku braku kontaktu z rodzicem Dyrektor/Wicedyrektor powiadamia Powiatową Stację 

Sanitarno- Epidemiologiczną i Policję. 

22. W razie pogarszającego się stanu zdrowia dziecka i braku możliwości kontaktu z 

rodzicem/opiekunem pracownik placówki niezwłocznie kontaktuje się z numerem alarmowym 

112, jednocześnie informując dyspozytora o braku możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunem 

23. Rodzice są zobowiązani do odebrania z placówki dziecka, które źle się czuje, ma podwyższoną 

temperaturę, kaszel, duszności, a także do nieposyłania do szkoły chorego dziecka lub 

posiadającego podobne objawy. 



24. Do czasu przyjazdu rodziców i opuszczenia szkoły przez chorego ucznia, dziecko przebywa  

w wyznaczonym pomieszczeniu pod nadzorem pracownika placówki. 

25. Rodzic lub opiekun ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrekcji placówki, że któryś  

z domowników mógł mieć kontakt z osobą zarażoną COVID-19, u dziecka wystąpiły objawy 

chorobowe lub rodzina została objęta kwarantanną. 

26. W przypadku powzięcia informacji o możliwości zakażenia ucznia lub członka jego rodziny 

Dyrektor/Wicedyrektor zawiadamia stację sanitarno - epidemiologiczną, organ prowadzący oraz 

organ nadzorujący Placówkę. 

27. Dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko /pracownik 

jest zdrowy w dniu powrotu do szkoły po przebytej chorobie. 

28. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze 

względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów i 

pracowników. 

Obowiązki Nauczyciela 

 Wyjaśnianie dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w przedszkolu  oraz 
powodów ich wprowadzenia 

 prowadzenie zajęć opiekuńczych tylko w wyznaczonej sali lub na świeżym powietrzu na 
terenie przedszkola  z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup 

 zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 
skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

  demonstrowanie właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji 
 pomoc dzieciom przy myciu rąk, korzystaniu z toalety 
  nadzorowanie picia wody przez dzieci 
 co godzinę regularne wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia co najmniej raz na 

godzinę, a w razie potrzeby także częściej 
 organizowanie wyjść na plac zabaw oraz spacerów na terenie obiektu ZSP 14 we Wrocławiu 

odbywa się zgodnie z harmonogramem  
 w sytuacji, gdy dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby niezwłocznie 

poinformowanie Dyrektora/ Wicedyrektora i rodziców w celu pilnego odebrania dziecka  
z przedszkola 

 w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dokonywanie pomiaru 
temperatury ciała dziecka  

 zachowywanie dystansu społecznego od innych pracowników, w każdej przestrzeni 
podmiotu, wynoszącego min.2m. 

 

Obowiązki Pomocy Nauczyciela 

 

 pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających. 

 czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po posiłkach i zajęciach przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów z zachowaniem zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

danego środka 

 mycie/ dezynfekowanie przyborów wykorzystywanych  do zajęć  (np. piłki, skakanki, 

obręcze). 

 pomoc dziecku przy myciu rąk, korzystaniu z toalety. 

 



 Obowiązki Woźna Oddziałowa 

 W przedsionku wejścia głównego na teren placówki przyjmowanie i wydawanie dziecka do/z 

placówki z użyciem środków ochrony osobistej oraz dokonywanie pomiaru temperatury 

ciała dziecka termometrem bezdotykowym.  

 dopilnowanie aby rodzic/opiekun dezynfekował dłonie przy wejściu, zakładał rękawiczki 

ochronne oraz zakrywał usta i nos. 

 zwracanie uwagi, żeby dziecko nie przynosiło do placówki zabawek oraz zbędnych rzeczy w 

kieszeniach lub plecaku/worku. 

 pomaganie dziecku w rozbieraniu w szatni i odprowadzanie dziecka do wyznaczonej sali  

z użyciem środków ochrony osobistej 

 po zakończeniu zajęć odbieranie dziecka z wyznaczonej sali, pomaganie dziecku w ubraniu w 

szatni i odprowadzenie do rodzica/prawnego opiekuna z użyciem środków ochrony osobistej  

 codzienne mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą, z użyciem środków 

dezynfekujących z zachowaniem zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

danego środka 

 codzienne dezynfekowanie powierzchni dotykowych: podłogi, poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

 regularne uzupełnianie ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła, kubków 

jednorazowych  i wody dla wyznaczonej grupy 

 mycie i przebieranie dzieci w przypadku zmoczenia lub zabrudzenia 

 dostarczanie wózka z posiłkiem do wyznaczonej sali, a po skończonym posiłku odbieranie go 

 codzienne dezynfekowanie placu zabaw . 

Obowiązki Rodziców 

 Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego 

przestrzegania procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie 

przedszkola dostępnymi na stronie internetowej: www. przedszkole.sp24.wroclaw.pl 

 Przestrzegają podanych procedur bezpieczeństwa oraz niezwłocznie informują przedszkole, 

jeżeli domownicy zostaną objęci kwarantanną lub izolacją domową. 

 Wyłącznie rodzice uczniów grup I i III jeżeli jest to konieczne mogą w okresie adaptacyjnym 

wejść z dzieckiem na teren placówki w celu pomocy mu w przebraniu się i odprowadzenia 

do sali. Pozostali rodzice oraz osoby postronne, jeżeli nie mają zgody dyrektora zespołu lub 

wicedyrektora przedszkola, nie mogą przebywać na terenie placówki. Okres adaptacyjny 

wynosi 3 tygodnie.  

 Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w środki ochrony (osłony 

ust i nosa) na czas dojścia do placówki i powrotu do domu. 

 Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych 

przedmiotów przez dziecko do placówki. Rodzic jest zobowiązany sprawdzić czy dziecko nie 

wnosi zbędnych rzeczy w kieszeniach lub plecaku/torbie. 

 Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 

mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Przypominają o noszeniu maseczek i zachowaniu dystansu od innych osób. 

 Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani 

do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2m oraz do noszenia maseczki ochronnej.  



 W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilku osób – rodzic czeka z dzieckiem przed 

budynkiem przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co 

najmniej 2 m.  

 Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i 

odbierania telefonów od pracownika przedszkola/zespołu. W przypadku braku możliwości 

odebrania telefonu z placówki, należy pilnie oddzwonić. 

 W razie braku możliwości skontaktowania się z rodzicem szkoła powiadamia policję. 

 W razie pogarszającego się stanu zdrowia dziecka i braku możliwości kontaktu z 

rodzicem/opiekunem pracownik placówki niezwłocznie kontaktuje się z numerem 

alarmowym 112, jednocześnie informując dyspozytora o braku możliwości kontaktu z 

rodzicem/opiekunem 

ŻYWIENIE  

1. Placówka zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na jej terenie. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny poza 

terenem placówki. Za przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa sanitarnego i wytycznych MZ 

i GIS odpowiada firma cateringowa. 

3. Pracownicy kuchni:  

 - Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są do wydania 

posiłki dla uczniów;  

 - Myją i dezynfekują ręce:  

 przed rozpoczęciem pracy,  

 przed kontaktem z opakowaniami zawierającymi posiłki,  

 po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  

 po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  

 po skorzystaniu z toalety,  

 po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  

 po jedzeniu i piciu;  

- Ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami 

- Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;  

- Odbierając gotowe posiłki dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki 

ochronne dostarczone przez firmę cateringową.  

- Wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania (jeżeli są to opakowania jednorazowe), w których 

zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie 

produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik 

kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.  

- Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi 

przepisami.  

- Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi 

przez firmę cateringową. 



4. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchni nie mieli kontaktu z uczniami. 

Posiłki są odbierane z kuchni przez woźną oddziałową i dostarczane do wyznaczonej sali. Dzieci 

spożywają posiłki w salach. 

5. Posiłki dla dzieci wydawane są w naczyniach i sztućcach wielorazowych, naczynia z których 

korzystają dzieci są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min.60°C lub 

wyparzane po umyciu. 

 

WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ  

1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren Placówki. Jednakże istnieje możliwość organizacji 

wyjść poza teren placówki po uzgodnieniu tego z rodzicami, nauczycielami i Dyrekcją 

Przedszkola/Zespołu i przy zapewnieniu przez rodziców środków transportu (autokar). 

2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z terenów zielonych przy czym 

dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe 

sprzęty będą otaśmowane.  

3. Na danej części terenów zielonych mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym 

opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą. Na 

świeżym powietrzu, przy zachowaniu dystansu społecznego (2m) nie ma konieczności noszenia 

maseczek. 

4. Z placu zabaw i boiska mogą korzystać uczniowie pod nadzorem nauczyciela i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (zakaz mieszania się dzieci pomiędzy grupami, zachowanie dystansu pomiędzy 

uczniami z różnych grup, mycie rąk po każdorazowym wejściu do placówki). 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19  

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie, przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, 

fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki, odizolowane w IZOLATORIUM – wyznaczonym 

pomieszczeniu.  

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. Nauczyciel niezwłocznie 

zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.  

3. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o 

zaistniałej sytuacji.  

4. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka 

podejrzanego o zakażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną i ewentualnie Policję. W razie pogarszającego się stanu zdrowia 

dziecka i braku możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunem pracownik placówki niezwłocznie 

kontaktuje się z numerem alarmowym 112, jednocześnie informując dyspozytora o braku 

możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunem dziecka. 

5. Dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną tel. 71/361-42-90 wew. 5 (do godz. 

15.00), po godz. 15.00 – nr alarmowy 603 720 579 w razie złego stanu dziecka dzwoni na 112. 



6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało 

dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i 

dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).  

7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa, przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem 

do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki,  

8. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 

(duszności, kaszel, gorączkę, utrata węchu/smaku, niepokojące zmiany skórne):  

 - Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium  

 - Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, 

fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

10. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy: Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz 

organ prowadzący.  

11. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o 

zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej.  

12. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.  

13. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu 

wirusem Cov-Sars2 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor 

niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

Ważne numery telefonów: 

Infolinia 

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji 

podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

 

Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE we Wrocławiu: 

 

 do godziny 15:00 Oddział Epidemiologii tel. 693 900 908 lub 71 361 42 90 wew. 5 

 po godzinie 15:00 numer alarmowy Oddziału Epidemiologii: 603 720 579 

 osoby dorosłe Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego          

ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu (Oddział Chorób Zakaźnych) tel. 71 39 57 520 

 dzieci Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a tel. 71 

770 31 51 

 

PRZEPISY KOŃCOWE  

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Przedszkolu od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich 

odwołania.  



2. Wszyscy pracownicy Zespołu i Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich 

ścisłego stosowania i przestrzegania.  

3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.  

Załącznik nr 1 - INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI RĄK 

Załącznik nr 2 - INSTRUKCJA SKUTECZNEGO MYCIA RĄK 

Załącznik nr 3 - JAK PRAWIDŁOWO NAŁOŻYC I ZDJĄĆ MASECZKĘ  

Załącznik nr 4 - JAK PRAWIDŁOWO NAŁOŻYC I ZDJĄĆ RĘKAWICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

 
 
 



Załącznik Nr 2 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 4 

 

 

 


