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Załącznik do zarządzenia nr P12.011-4.14.2020 

z dnia  28.08.2020 r. 

dyrektora Przedszkola nr 12 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ 

§ 1 

Cel i przedmiot procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia 

występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia 

się dzieci i personelu. 

2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem i pracownikiem 

potencjalnie chorym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej. 

§ 2 

Zasady profilaktyki 

1. Zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom i pracownikom odpowiednich warunków 

sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych, obejmujących zachowanie określonych odrębnymi 

przepisami warunków technicznych sanitariatów, dostępu do papieru toaletowego, chusteczek 

jednorazowych, mydła i ręczników indywidualnych. 

2. Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń przedszkola. 

3. Do przedszkola przychodzą pracownicy i przyprowadzane są dzieci, u których nie zostało 

zaobserwowane jakiekolwiek odstępstwo od pełni zdrowia organizmu: temperatura, kaszel, katar, 

wysypka lub zmiany skórne, biegunka, wymioty. 

4. Klauzula RODO dotycząca informacji zawartych w oświadczeniach znajduje się na drzwiach 

przedszkola i w miejscu widocznym dla pracowników. 

§ 3 

Postępowanie z dzieckiem chorym 

1. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją opiekę dziecka, które ma biegunkę, ma podwyższoną 

temperaturę ciała ( tj.37,0
o
 i więcej), ma duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie 

zakaźnej lub występowaniu pasożytów u dziecka lub wymiotuje. 

2. Po otrzymaniu od rodziców/opiekunów prawnych informacji o wystąpieniu niebezpiecznej choroby 

zakaźnej u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola. 

3. Należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia. 

4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania 

(wezwania) rodziców/opiekunów prawnych i czekania na ich przyjazd. 

5. Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora 

sanitarnego. 

6. Dyrektor ustala z lekarzem lub inspektorem sanitarnym sposób postępowania. 
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7. Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz Kuratorium Oświaty o zagrożeniu 

epidemicznym w sposób przyjęty w placówce. 

8. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników przedszkola 

oraz dzieci. 

9. Dyrektor przygotowuje informację dla dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych przy współpracy 

z Inspekcją Sanitarną. 

10. Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów prawnych w sposób przyjęty w placówce. 

11. Jeżeli dziecko wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, opiekujący się nim pracownik 

powinien bezzwłocznie po poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych wezwać karetkę 

pogotowia i poczekać z nim na przyjazd rodziców/opiekunów prawnych. 

12. W przypadku odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel 

dokumentuje ten fakt w dzienniku, wpisując datę, godzinę, imię i nazwisko ucznia oraz podpis 

rodzica/opiekuna prawnego lub sporządza notatkę służbową ze zdarzenia. 

13. W przypadku potwierdzonego laboratoryjnie przypadku choroby zakaźnej (w tym SARS COVID 

19) należy niezwłocznie poinformować właściwy SANEPID, poinformować personel pełniący w 

tym czasie dyżur oraz rodziców. 

 

§ 4 

Postępowanie z chorym pracownikiem 

1. Pracownik powinien być odsunięty od pracy w momencie gdy przejawia oznaki choroby w 

przypadku gdy ma biegunkę, podwyższoną temperaturę ciała, ma duszności, zmiany skórne 

świadczące o chorobie zakaźnej lub wymiotuje. 

2. Pracownik o wystąpieniu oznak chorobowych niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. 

3. Należy przeprowadzić rozmowę z pracownikiem dotyczącą objawów złego samopoczucia. W 

przypadku pojawienia się oznak chorobowych należy: 

- odizolować pracownika od reszty personelu, 

      - poinformować o zagrożeniu wszystkich pracowników i przeprowadzić dezynfekcję, 

      - poinformować Organ Prowadzący i Kuratorium Oświaty. 

4. Pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o wyniku dotyczącym choroby 

zakaźnej, oraz przedłożenia stosownego dokumentu. 

5. Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów prawnych dzieci o wystąpieniu zagrożenia 

epidemicznego. 

6. Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz Kuratorium Oświaty o zagrożeniu 

epidemicznym w sposób przyjęty w placówce. 

7. Jeżeli pracownik wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, dyrektor powinien bezzwłocznie 

wezwać karetkę pogotowia i wyznaczyć osobę zachowując wszystkie środki ostrożności 

czekającą z nim na przyjazd. 

8. Dyrektor zobowiązuje wszystkich pracowników do stosowania się do przyjętych procedur pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. 
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WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 

W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci i 2 osoby dorosłe (opiekun/nauczyciel).  

 
1. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania  środków ochrony osobistej (rękawiczki 

ochronne i częste mycie rąk, fartuch ochronny, maseczka lub przyłbica) w czasie pomocy 

dziecku w czynnościach obsługowych. 

2. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania  środków ochrony osobistej (rękawiczki lub 

dezynfekcja rąk, maseczka lub przyłbica). 

3. Każdy pracownik jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz stanowiska pracy. 

4. Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury 2x dziennie.             

W przypadku podwyższonej temperatury należy pozostać w domu i zasięgnąć porady 

medycznej, a także poinformować o dalszej diagnostyce. 

5. Każdy pracownik zobowiązany jest do poinformowania dyrektora przedszkola o pozytywnym 

wyniku badań na obecność choroby zakaźnej COVID 19 u siebie bądź osoby w najbliższym 

otoczeniu niezwłocznie po jego otrzymaniu . 

6. W razie korzystania z placu zabaw należy zdezynfekować poręcze i powierzchnie chwytane 

przez dzieci. 

7. Należy usunąć z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować np. 

pluszowe zabawki. 

8. Zabawki używane przez dzieci powinny być składane i dezynfekowane co najmniej 2x dziennie 

(zapis w karcie monitoringu czystości  zał. 3) 

9. Salę należy wietrzyć co najmniej 1x na godzinę. 

10. Należy zwracać uwagę na higienę dzieci- regularne mycie rąk w bieżącej wodzie z mydłem. Po 

każdym pobycie dziecka w toalecie należy dezynfekować  toaletę, przemywać krany i 

powierzchnię. 

11. Zabrania się korzystania z toalety dla personelu przez osoby trzecie. Pracownicy kuchni, którzy 

nie mają styczności z dziećmi korzystają z osobnej toalety. 

12. Miejsce do spania – łóżeczka powinny być ustawione w należytym dystansie. Po leżakowaniu 

należy zdezynfekować leżaczki/łóżeczka. 

13. Każdy opiekun w miarę możliwości przydzielony jest do wskazanej grupy. Grupy w miarę 

możliwości  jedzą posiłki osobno, bawią się osobno w wyznaczonym przez opiekuna miejscu. 

14. Do odwołania wprowadza się zakaz przynoszenia zabawek przez dzieci do przedszkola oraz 

mycia zębów. 

15. Kontakty z rodzicami i opiekunami są ograniczone do minimum, z zachowaniem dystansu 

społecznego wynoszącego 2 m i środków bezpieczeństwa. 

16. Dzieci po przyjściu do przedszkola w obecności rodzica mają mierzoną temperaturę.  

17.  Rodzice podpisują oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka i zobowiązanie do stosowania 

niniejszych procedur(zał. 1), natomiast personel (zał. 2) 

18. Dzieci korzystają z ogrodu przedszkolnego rotacyjnie wyłącznie pod opieką personelu 

przedszkola. 

19. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości 

pomiędzy dziećmi dzięki wykorzystaniu całej wolnej przestrzeni sali. 

20. W pomieszczeniach przedszkola zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, 
dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki oraz prawidłowego 
ubierania i zdejmowania rękawiczek.  

21. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m. 

22. Należy dokumentować w specjalnie przygotowanej karcie monitoringu (zał.3) wszelkie prace 

porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, 

włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te mają być 

wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. 
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WYTYCZNE DLA PERSONELU KUCHNI 

1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny podczas pracy. 

2. Każdy pracownik jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz stanowiska pracy. 

3. Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury 2x dziennie. W 

przypadku podwyższonej temperatury należy pozostać w domu i zasięgnąć porady medycznej. 

4. Pomieszczenia kuchenne należy wietrzyć. 

5. Należy zwracać uwagę na higienę - regularne mycie rąk w bieżącej wodzie i mydłem.  

6. Zabrania się korzystania z toalety dla personelu przez osoby trzecie. 

7. Na terenie kuchni obowiązuje całkowity zakaz wstępu osób niebędących jej pracownikami. 

Komunikacja odbywa się poprzez wydawanie posiłków poza jej teren. 

8. Kontakty z nauczycielami, opiekunami i innymi pracownikami są ograniczone do minimum, z 

zachowaniem dystansu i środków bezpieczeństwa. 

9. Obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo należy przestrzegać zasad szczególnej ostrożności, np. korzystanie z 

płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

10.   Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć  z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60
O
C 

lub je wyparzać. 

11.Poza ogólna procedurą uwzględnioną w HACCP przedszkola zaleca się aby na terenie kuchni oraz 

zmywalni przebywały tylko osoby wyznaczone. 

12. Produkty zakupione do przygotowania posiłków należy bezwzględnie dezynfekować (dotyczy 

także opakowań)  

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW 
 

1. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola są zobowiązani do zachowania dystansu 
społecznego (nie gromadzą się w grupach). 

2. Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera jedna upoważniona osoba. 

3. Należy przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, 
temperatura, kaszel, wysypka, biegunka, wymioty itp.). Alergie i wszelkie anomalia zdrowotne 
należy dokumentować aktualnym zaświadczeniem lekarskim.  

4. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 
lub w izolacji. Wówczas wszyscy powinni pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 
sanitarnych i lekarza. 

5. Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  czy 
zabawek. 

6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.  
Podkreślić, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i 
nie podawać ręki na powitanie.  

7. Należy przygotować dziecko na fakt, noszenia przez personel ubioru ochronnego.  

8. Należy zwrócić 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. 

9. Wejście rodzica (osób trzecich) na teren przedszkola jest uzależnione od aktualnej sytuacji 
epidemicznej. Kontakt rodzica z wychowawcą i dyrektorem  jest możliwy w formie zdalnej, 
telefonicznej, mailowej lub 0sobisty po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

10. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola, w wyznaczonym miejscu w obecności rodzica 
mierzona jest temperatura. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury 37 

0
C, 

jakichkolwiek objawów chorobowych katar, kaszel dziecko nie zostaje przyjęte. 
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11. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika lub dziecka przebywającego 
w przedszkolu, osobę taką izoluje się poprzez odsunięcie na odległość co najmniej 2 m od 
pozostałych. 

12. Rodzic, który przyprowadza dziecko na dyżur zobowiązany jest do podpisania oświadczeń 
zawartych w załączniku nr 1. 

 
1) Dziecko jest zdrowe, nie ma żadnych objawów chorobowych, 
2) W ciągu ostatnich 14 dni nikt z naszej najbliższej rodziny nie pozostawał na   kwarantannie/ w 

dozorze epidemicznym.  
3) Oświadczam, że w domu nie pozostaje nikt , kto może sprawować opiekę nad moim 

dzieckiem. Zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka w momencie 
powiadomienia o niepokojących objawach, a także o natychmiastowym poinformowaniu 
dyrekcji przedszkola o dalszej diagnostyce dziecka. 

4) Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia przedszkola nt. wystąpienia 
zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie z 
dzieckiem. 

13. Do odwołania obowiązuje całkowity zakaz korzystania z przedszkolnego placu zabaw.  

14. Przedszkole organizuje opiekę dla takiej liczby dzieci w danej Sali, która jest zgodna z aktualnymi 
wytycznymi GIS. 

15. Rodzice /opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko osobiście w 
wyznaczonym miejscu oraz ustalonych godzinach.  

16. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać dzieci do godz.8.30 , po wyznaczonej godzinie następuje 
dezynfekcja placówki. W godzinach od 8.30 do 13.00 teren przedszkola jest zamknięty dla osób 
trzecich. Prosimy o kontakt telefoniczny :  32/ 222 53 05. 

17. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania dyrektora przedszkola o pozytywnym wyniku badań 
na obecność choroby zakaźnej/COVID 19 u dziecka bądź osoby w najbliższym jego otoczeniu 
niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

18. Rodzic przy przyprowadzeniu i odbiorze powinien uwzględnić czas oczekiwania na przekazanie i 
odbiór dziecka do placówki. 

19. Przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola, rodzic oczekuje na przyjęcie dziecka do placówki 
na podstawie pomiaru temperatury, zachowując bezpieczną odległość. 

20. W momencie nie przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzic każdorazowo informuje 
niezwłocznie o przyczynie jego nieobecności. 
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                      Oświadczenie rodzica                                       (zał.1) 
 
 
Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………..rodzic 
                                                      (imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych)  
 
 
dziecka………………………………….…………………………………….świadomy 
                                                        (imię i nazwisko dziecka) 
 
odpowiedzialności karnej  oświadczam :  
 

1. Powierzam moje dziecko pod opiekę przedszkola w godzinach ustalonych z 

dyrektorem przedszkola i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2. Dziecko jest zdrowe, nie ma żadnych objawów chorobowych i nie miało kontaktu w 

ostatnich 14 dniach z osobami zakażonymi covid – 19. 

3. W ciągu ostatnich 14 dni nikt z naszej najbliższej rodziny nie pozostawał na 

kwarantannie lub w dozorze epidemicznym.  

4. Oddając dziecko pod opiekę przedszkola mam świadomość zagrożeń wynikających 

ze wspólnego przebywania dzieci w pomieszczeniach placówki. 

5. Zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka w momencie powiadomienia 

o niepokojących objawach, a także o natychmiastowym poinformowaniu dyrekcji 

przedszkola o dalszej diagnostyce dziecka.  

6. Jednocześnie podaję numery telefonów do natychmiastowego kontaktu 

………………………………………………………………………………….. 

7. Przy braku kontaktu z rodzicem zostaną powiadomione odpowiednie służby. 

8. Wyrażam zgodę na systematyczny pomiar temperatury mojego dziecka. 

Oświadczam, że w/w informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka są prawdziwe i jest mi 

znana odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

…………………………………………………………. 
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(łam) się i przyjmuję do stosowania  

PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ 

 

…………………………………………………………. 
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Podstawy prawna: 

 

1. Wytyczne z GIS, MEN,MZ. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. 

U. 2003 nr169 poz. 1650 z póź.zm.). 

4.  art.  233 §6 kk  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz,U z 2018 poz.1600 ze zm.), 
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          Oświadczenie pracownika o stanie zdrowia                                       (zał.2) 
 
 

Ja, niżej podpisany ……..………………………………………  oświadczam,                                                                                                  
(imię i nazwisko pracownika) 

 
 

1. Czy Pan/Pani lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 
epidemiologicznym (kwarantanna)?    TAK/NIE 

2. Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, 
wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, duszności, biegunka, utrata apetytu, utrata 
węchu lub smaku inne nietypowe)?     TAK/NIE 

3. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w 
objawy u kogoś z domowników ?        TAK/NIE 

4.  W przypadku, gdy zostanę objęty/a kwarantanną lub innym środkiem 
prewencyjnym związanym z Covid-19, zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania pracodawcy. 

5. Wyrażam zgodę na systematyczny pomiar temperatury. 
 

Oświadczam, że w/w informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka są prawdziwe i jest 

mi znana odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą. 

 

 

…………………………………………………………. 
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(łam) się i przyjmuję do 

stosowania PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA 

CHOROBĄ ZAKAŹNĄ 

 

…………………………………………………………. 
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Podstawy prawna: 

 
 Wytyczne z GIS, MEN,MZ. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. 

U. 2003 nr169 poz. 1650 z póź.zm.). 

  art.  233 §6 kk  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz,U z 2018 poz.1600 ze 

zm.), 

MONITORINGU DEZYNFEKCJI POMIESZCZENIA: CIĄG KOMUNIKACYJNY ORAZ WEJŚCIE DO 

PRZEDSZKOLA 
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Lp DATA GODZ Podpis pracownika,  

który przeprowadził 

dezynfekcję 

UWAGI 

 17.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

podłogi, lamperie, parapety, szafki 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręcze przy schodach 

prowadzących do przedszkola 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

podłogi, lamperie, parapety, szafki 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręcze przy schodach 

prowadzących do przedszkola 
 18.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

podłogi, lamperie, parapety, szafki 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

podłogi, lamperie, parapety, szafki 
 19.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

podłogi, lamperie, parapety, szafki 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręcze przy schodach 

prowadzących do przedszkola 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

podłogi, lamperie, parapety, szafki 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręcze przy schodach 

prowadzących do przedszkola 
 20.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

podłogi, lamperie, parapety, szafki 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

podłogi, lamperie, parapety, szafki 
 21.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

podłogi, lamperie, parapety, szafki 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręcze przy schodach 

prowadzących do przedszkola 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

podłogi, lamperie, parapety, szafki 
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    dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręcze przy schodach 

prowadzących do przedszkola 
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MONITORINGU DEZYNFEKCJI POMIESZCZENIA: TOALETA  
 

Lp DATA GODZ Podpis pracownika,  

który przeprowadził 

dezynfekcję 

UWAGI 

 17.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

 18.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

 19.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

 20.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

 21.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 

    dezynfekcja powierzchni dotykowych  w tym sedesy 
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MONITORINGU DEZYNFEKCJI POMIESZCZENIA: SALA SŁONECZKA 

Lp DATA GODZ Podpis 

pracownika,  

który 

przeprowadził 

dezynfekcję 

UWAGI 

 17.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

blaty stolików, mebli, krzesełek 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

blaty stolików, mebli, krzesełek 
    dezynfekcja zabawek  

oraz okazjonalnie przemywanie  w toku zabawy 
  Co godzinę  wietrzenie sali 

    mycie i dezynfekcja podłogi 

 18.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

blaty stolików, mebli, krzesełek 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

blaty stolików, mebli, krzesełek 
    dezynfekcja zabawek  

oraz okazjonalnie przemywanie  w toku zabawy 
  Co godzinę  wietrzenie sali 

    mycie i dezynfekcja podłogi 
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 19.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

blaty stolików, mebli, krzesełek 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

blaty stolików, mebli, krzesełek 
    dezynfekcja zabawek  

oraz okazjonalnie przemywanie  w toku zabawy 
  Co godzinę  wietrzenie sali 

    mycie i dezynfekcja podłogi 

 20.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

blaty stolików, mebli, krzesełek 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

blaty stolików, mebli, krzesełek 
    dezynfekcja zabawek  

oraz okazjonalnie przemywanie  w toku zabawy 
  Co godzinę  wietrzenie sali 

    mycie i dezynfekcja podłogi 

 21.08.2020   dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

blaty stolików, mebli, krzesełek 
    dezynfekcja powierzchni dotykowych –klamki, kontakty……. 

    mycie ( ze środkiem dezynfekującym)  powierzchni płaskich – 

blaty stolików, mebli, krzesełek 
    dezynfekcja zabawek  

oraz okazjonalnie przemywanie  w toku zabawy 
  Co godzinę  wietrzenie sali 

    mycie i dezynfekcja podłogi 
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MONITORINGU DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH 

 

Lp DATA GODZ Podpis 
pracownika,  

który przeprowadził 

dezynfekcję 

UWAGI 

 17.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja dostarczonego towaru ( pojemniki, 

opakowania…….) 

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych 

 18.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja dostarczonego towaru ( pojemniki, 

opakowania…….) 
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    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych 

 19.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja dostarczonego towaru ( pojemniki, 

opakowania…….) 

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych 

 20.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja dostarczonego towaru ( pojemniki, 

opakowania…….) 

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych 

 21.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja dostarczonego towaru ( pojemniki, 

opakowania…….) 

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MONITORINGU DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ KANCELARIA I POMIESZCZENIE INTENDENTA 

 

Lp DATA GODZ Podpis 
pracownika,  

który przeprowadził 

dezynfekcję 

UWAGI 
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 17.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych 

 18.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

 19.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

 20.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

 21.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

 24.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

 25.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

 26.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

 27.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

 28.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

 31.08.2020   dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  

    dezynfekcja powierzchni płaskich i dotykowych  
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych 

podczas epidemii wirusa COVID-19 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/UE (dalej: RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 12 w Mysłowicach z 

siedzibą ul. B.Prusa 5, 41-400 Mysłowice 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@ckziu-myslowice.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, ochrony zdrowia pracowników w 

warunkach epidemii oraz ograniczeniu prawdopodobieństwa zakażenia w miejscu pracy 

na podstawie art. 9 ust 2 lit i) RODO oraz art.17 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) 

4. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa 

5. Pani/Pana wybrane dane osobowe będą nie będą przekazywane innym podmiotom. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
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ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach 

określonych w przepisach RODO. Należy poinformować administratora o zmianach 

Pani/Pana danych.   

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa.  

8. Okres przechowywania danych: do końca roku kalendarzowego. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  

lub profilowaniu. 

 

 

 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA 

 

W dniu …………… o godzinie ……………………… podczas przyjmowania dziecka 

………………………………………. do przedszkola dokonano pomiaru temperatury jego 

ciała przy użyciu termometru. Wynik pomiaru wykazał temperaturę w wysokości: 

……………. Wobec powyższego, zgodnie z Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa  

obowiązującymi w Przedszkolu nr 12  w Mysłowicach, odmówiono przyjęcia dziecka do 

przedszkola. 

 

……………………………………………                       ………………………………… 

Podpis pracownika dokonującego pomiaru                     Podpis Rodzica / Opiekuna dziecka 

 

 


