
REGULAMIN SANITARNY 
 
Zasady ogólne  

1. Niniejszy Regulamin sanitarny ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 5, ul. Chemików 1A w Nowym Dworze Mazowieckim   obowiązuje od 
11maja 2020 roku do odwołania.  

2. Do oddziału przedszkolnego  mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych 
objawów choroby (m.in. bez widocznych objawów infekcji typu katar, kaszel, temperatura). 
Rodzice dziecka, u którego takie  objawy wystąpią,  są zobowiązani do bezzwłocznego zabrania 
dziecka do domu i przyprowadzenia do oddziału przedszkolnego po całkowitym ustaniu 
objawów.   

3. Nie wolno przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci,  których osoby z najbliższego 
otoczenia przebywają w izolacji lub w kwarantannie.  

4. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie powiadomić szkołę, gdy: 
a) u niego, u jego  dziecka lub innego domownika lub osoby,  z którą miał bezpośredni 

kontakt, stwierdzono COVID -19,  
b) któryś z domowników dziecka został  objęty kwarantanną,  
c) u niego, u jego  dziecka lub innego domownika  wystąpiły niepokojące objawy.  

5. Dla każdego dziecka należy podpisać oświadczenie Załącznik nr 1 (zgoda na mierzenie 
temperatury, oświadczenie o braku chorób w rodzinie, itd.). 

6. Rodzic, posyłając dziecko do oddziału przedszkolnego,   jest zobowiązany  do przestrzegania 
niniejszego regulaminu. 
 

Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka  
1. Dziecko może być przyprowadzane tylko przez jednego opiekuna, który jest zdrowy.  
2. Rodzice w czasie oddawania/odbierania dziecka są zobowiązani do noszenia maseczek.  
3. Każda osoba wchodząca do szkoły musi zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym. 
4. Dziecko zostanie  odebrane przy wejściu  głównym do szkoły przez osobę specjalnie do tego 

wyznaczoną i odprowadzone do szatni. 
5. Odbiór dziecka przez opiekuna następuje przy wejściu głównym do szkoły przez jednego 

opiekuna 
 
Środki bezpieczeństwa  

1. Przy wejściu do szkoły zostanie umieszony dozownik z płynem dezynfekującym ręce.  
2. Nauczyciele będą używali termometru  bezdotykowego w celu  dokonywania  pomiaru 

temperatury każdemu dziecku przynajmniej 3 razy dziennie (w tym zawsze po wejściu dziecka  
do oddziału przedszkolnego, przed obiadem i przed wyjściem z przedszkola).  

3. W szkole  zostanie wyznaczone pomieszczenie, które będzie pełniło funkcję izolatki dla dzieci,  
u których zauważono objawy COVID-19. Funkcję tę będzie pełnił gabinet pani pielęgniarki.   
W izolatce będą się znajdowały środki ochronne i płyny dezynfekcyjne, które zostaną użyte wobec  
dziecka z podejrzanymi objawami.     

4. Podczas obecności dziecka w oddziale przedszkolnym  nie będą organizowane spacery 
 i wyjścia poza teren szkoły.   

5. Nie wolno przynosić do oddziału przedszkolnego  prywatnych zabawek oraz innych rzeczy, które 
nie są niezbędne.  

6. Z sal zostaną usunięte sprzęty, które trudno zdezynfekować (np. pluszaki, puzzle itp.).   
7. Sala będzie wietrzona co godzinę, a zajęcia ruchowe będą się odbywały przy uchylonych oknach.   
8. Dezynfekcja będzie odbywać się w bezpiecznych odstępach czasu tak, aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów ze środków służących do dezynfekcji.  
9. Toaleta będzie dezynfekowana po każdym użyciu.  
10. Regularnie będą odkażane klamki, drzwi oraz poręcze i powierzchnie płaskie zgodnie 

 z wewnętrznym harmonogramem dezynfekcji powierzchni.  



11. Opiekun będzie przypominał dziecku o podstawowych zasadach higieny  (unikanie  dotykania 
oczu, nosa  i ust, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem,  niepodawanie  ręki na powitanie,  
poprawne zakładanie  i zdejmowanie  maseczki).  W szkole  zostały wywieszone plakaty 
informacyjne z zasadami prawidłowego mycia rąk.   

15. Osoby trzecie powinny przebywać w szkole  tylko w uzasadnionych przypadkach przy 
zachowaniu wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 
dezynfekcja rąk). 

16. Pracownicy szkoły  są przeszkoleni w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych,  
w zakresie utrzymania higieny.  

17. Pracownicy szkoły  poddawani są codziennie kontroli zdrowotnej poprzez mierzenie temperatury 
z upewnieniem się, że nie mieli styczności z osobą na kwarantannie/chorą. 

18. Należy zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa  
pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa 
 i je stosować 

 
Posiłki  

1. Do oddziału przedszkolnego można przynosić wyłącznie napoje fabrycznie pakowane ( nie wolno 
przynosić  bidonów i innych butelek wielokrotnego użycia). 

2. Dzieci  przynoszą własne wyżywienie,  przygotowane i zapakowane w sposób zgodny z zasadami  
higieny (wskazane: pudełko śniadaniowe).  

3. Przed posiłkiem wszystkie dzieci zostaną indywidualnie przypilnowane w zakresie umycia rąk. 
4. Spożywanie posiłków odbywać się będzie do odwołania w oddzielnej sali.  
5. Po posiłku stoliki i ławki zostaną zdezynfekowane.  

 
Edukacja  

1. Codziennie będą się odbywały zajęcia opiekuńcze z nauczycielami w ramach jednej grupy.  
2. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne będą realizowane jak dotychczas  - w formie zdalnej.    
3. Pracownicy zostaną wyposażeni w maski/przyłbice i rękawiczki.  Są zobowiązani zachować 

dystans pomiędzy sobą.  
4. Kontakt fizyczny z dziećmi zostanie ograniczony do minimum. 

 
 
Informacja od Ministerstwa Edukacji Narodowej  

Rodzicu,  
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż 

dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.  
2. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas 

drogi do i z placówki. 
3. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  
4. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  

lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 
sanitarnych i lekarza. 

5. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.  
6. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno 

ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki 
na powitanie.  

7. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, 
że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 
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