
FAQ – Żłobek i Przedszkole WSG w czasie COVID-19   

1 | S t r o n a   

   

 

1. W jaki sposób będą kontrolowani rodzice w związku z przestrzeganiem procedur podczas 

przyprowadzenia dziecka do placówki? 

Rodzic przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka zobowiązany jest do złożenia stosownego 

oświadczenia, dotyczącego zapoznania się z treścią standardów sanitarnych, które zostało opracowane 

przez Dyrekcję placówki oraz zespół ekspertów, osób pracujących w Akademickim Centrum Medycznym 

oraz współpracujących z Uczelnią specjalistów ze stopniami i tytułami naukowymi z zakresu zdrowia 

publicznego, zarządzania kryzysowego, medycyny, psychiatrii i psychologii zgodne z wytycznymi 

Głównego Inspektoriatu Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 

Ministerstwa Zdrowia. Podczas przyjmowania dzieci personel, który został wcześniej zapoznany  

i przeszkolony z ww. procedur prowadzi kontrolę rodziców czy mają założone maseczki oraz rękawiczki 

jednorazowe, które przed wejściem do szatni muszą zostać zdezynfekowane płynem znajdującym się przy 

drzwiach wejściowych do placówki.  
 

2. W jaki sposób będzie prowadzona dezynfekcja pomieszczeń i zabawek? 

Dezynfekcja zabawek, pomieszczeń wielofunkcyjnych oraz węzłów sanitarnych w placówkach odbywa 

się zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Odbywa się w następujący 

sposób: 

Mycie/czyszczenie 

W pierwszej kolejności personel dokładnie myje wodą z mydłem powierzchnię, zabawki plastikowe, 

sprzęt. W ten sposób usuwany jest brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Pluszowe zabawki zostały usunięte 

z sal ze względu na brak możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji.  

Dezynfekcja 

Personel placówki wykorzystuje do tego celu ekologiczne środki, które używa zgodnie  

z załączoną instrukcją. Spray używany do dezynfekcji zabawek skutecznie usuwa bakterie i jest w pełni 

bezpieczny dla dzieci i ich otoczenia. Preparaty do dezynfekcji, którymi nasze placówki dysponują 

czyszczone są również meble, bujaczki, nocniki i inne powierzchnie z którymi dziecko ma styczność, bez 

obaw dla jego zdrowia. 
 

3. Czy moje dziecko zostanie przyjęte do placówki niezależnie od tego gdzie pracuje? 

Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia 

pracy z opieką w domu oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dzięki temu, iż posiadamy bogatą infrastrukturę, możliwe 

było przygotowanie dodatkowych sal i pomieszczeń wielofunkcyjnych, by stworzyć mniejsze grupy 

dzieci, aby mogły przebywać w bezpiecznych, komfortowych warunkach. W miarę możliwości staramy 

się przyjąć wszystkie dzieci, których rodzice nie mogą  pobierać już zasiłku opiekuńczego i muszą wrócić 

do pracy. 
 

4. W jakich godzinach będzie funkcjonowała placówka? 

Placówki Wyższej Szkoły Gospodarki funkcjonują dla Państwa i dzieci od godz. 6:30 – 17:00 w 

przypadku Żłobka oraz w godzinach 7:00-17:00 w przypadku przedszkola. Ze względów bezpieczeństwa 

i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Rodzic ma obowiązek przyprowadzić dziecko 
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do godziny 9:00 o czym zostaje poinformowany i dostaje do podpisania oświadczenie dotyczące 

procedury przyprowadzenia dziecka. O tej godzinie placówka jest zamykana, dezynfekowana i jest już 

niedostępna dla osób trzecich bez wcześniejszego umówienia się z Dyrekcją.   
 

5. Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do placówki? 

Zamiar zgłoszenia dziecka do pobytu w placówce musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze 

przed planowanym przyprowadzeniem dziecka z określeniem godzin pobytu dziecka,  

w formie mailowej na adres: zlobek@byd.pl (Żłobek) i przedszkole@byd.pl (Przedszkole). Taka 

informacja jest dla nas niezbędna ze względu na to, iż trzeba odpowiednio przygotować sale 

wielofunkcyjne, przydzielić odpowiednie działania personelu, zapewnić odpowiednią liczbę kadry do 

opieki nad dzieckiem, oraz zaplanować żywienie. 
 

6. Kto i w jaki sposób będzie sprawdzał stan zdrowia mojego dziecka? 

Z godnie ze szczegółowymi wytycznymi Głównego Inspektoriatu Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia personel placówki zobowiązany jest do 

monitorowania stanu zdrowia dziecka. Rodzic zostaje zapoznany z procedurą mierzenia temperatury u 

dziecka i podpisuje oświadczenie, że wyraża zgodę na takie czynności. Panie opiekunki będą dokonywały 

pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego u dziecka przed wejściem na salę oraz 

pomiaru kontrolnego w trakcie jego pobytu w placówce, która jest odnotowana w tabeli pomiarów 

temperatury. Personel obserwuje dziecko i w razie niepokojących objawów powiadamia rodziców. Taka 

informacja zostaje odnotowania w karcie obserwacji. Po powiadomieniu Rodzica o niepokojących 

objawach u dziecka, zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki.  
 

7. Jakie procedury obowiązują placówkę jeśli ktoś z personelu będzie przejawiało niepokojące objawy 

związane z COVID-19. 

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem oraz muszą poinformować swojego przełożonego 

o zaistniałej sytuacji. Jeśli jednak niepokojące objawy wystąpią u pracownika będącego na stanowisku 

zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy. Zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych dzieci, a organ 

prowadzący powiadomi właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować 

się będzie ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  Natomiast obszar, w którym poruszał się  

i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  

w podmiocie procedurami oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, 

poręcze itp.). Następnie zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowanie się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 

8. Jakie procedury obowiązują placówkę jeśli któreś z dzieci będzie przejawiało niepokojące objawy 

związane z COVID - 19  

Po zaobserwowaniu niepojących objawów Rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani 

telefonicznie i wezwani do odbioru Dziecka. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w 

oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z Kadry Żłobka/Przedszkola 

ubranej w fartuch ochronny oraz maseczkę i rękawiczki w wydzielonym do tego miejscu, służącym do 

izolacji dziecka. Miejsce izolacji jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do 

dezynfekcji. Rodzice muszą odebrać Dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu 
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zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie Stacji Epidemiologicznej oraz 

zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko z 

niepokojącymi objawami chorobowymi, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe 

(klamki, uchwyty, poręcze itp.). Zostanie również ustalona lista osób przebywających w tym samym 

czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywało dziecko z podejrzeniem o zakażeniu 

zgłoszenie i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 

9. Co mam zrobić jeśli po powrocie z placówki u mojego dziecka zauważę objawy choroby?  

Wszystkie dane, które otrzymujemy ze Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że jeżeli nawet dziecko 

zostanie zakażone koronawirusem, to przechodzi to w sposób bezobjawowy. Ale jeżeli u dziecka 

zauważymy niepokojące symptomy takie jak: temperatura 38℃, suchy kaszel, zmęczenie, przekrwienie 

błony śluzowej nosa, katar, ból gardła a nawet biegunka, to podejrzenie zakażenia koronawirusem należy 

zgłaszać pod numer telefonu: 52 325 56 00 lub 728 874 405. Należy stosować się do zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego. Należy również poinformować placówkę, do której uczęszcza 

dziecka aby mogła podjąć odpowiednie działania. 
 

10. Jakie środki profilaktyczne stosowane są w placówkach w walce z COVID-19? 

Środki profilaktyczne stosowane w naszych placówkach zostały dopracowane w najdrobniejszych 

szczegółach tak aby Państwo, dzieci i pracownicy byli bezpieczni i czuli się komfortowo. Wszystkie 

procedury zostały opracowane  w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoriatu Sanitarnego, Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia zespół osób pracujących w Akademickim 

Centrum Medycznym oraz współpracujących z Uczelnią specjalistów ze stopniami i tytułami naukowymi 

z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania kryzysowego, medycyny, psychiatrii i psychologii opracował 

procedury sanitarne. Wprowadzony został reżim sanitarny w celu zabezpieczenia się przed zakażeniem 

wirusem COVID- 19. Na ponowne uruchomienie placówek zostały zakupione specjalne przepływowe 

bakteriobójcze lampy NBVE – 110, dzięki czemu dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz 

wszelkie inne drobnoustroje. Zatrudnionych jest ponad 60 osób -opiekunów i nauczycieli, którzy zostali 

przeszkoleni z wdrożonych zasad, dotyczących zachowania higieny, są w gotowości aby zapewnić 

dzieciom odpowiednią opiekę. Personel otrzymał maseczki, przyłbice, rękawiczki. Zapewniamy  Państwu 

bezpieczny, stały kontakt z naszymi placówkami  dzięki aplikacji 4Parents, telefonom, mailom. 

Wprowadzone zostały zasady przyprowadzania i  odbioru dziecka, tak by rodzicie nie mieli ze sobą 

styczności, a szatnia po każdym jest dezynfekowana. Przed wejściem do placówek znajduje się dystrybutor 

z płynem dezynfekującym i instrukcją korzystania. Personel zgodnie z harmonogramem kilka razy 

dziennie dezynfekuje, myje: klamki, uchwyty, stoliki, krzesła zabawki. Do wszystkich czynności 

dezynfekujących i myjących prowadzony jest rejestr. Osoby trzecie nie mają możliwości poruszania się 

po placówce bez uprzedniego powiadomienia i umówienia się. Personel dwa razy w ciągu dnia mierzy 

sobie i dzieciom temperaturę prowadząc jej rejestr uprzednio otrzymując od rodziców pisemną zgodę na 

pomiar.  
 

11. Jakie objawy związane z COVID - 19 mogą wystąpić u dziecka? 

COVID-19 jest chorobą zakaźną o podłożu wirusowym, która atakuje drogi oddechowe. Może objawiać 

się podobnie jak przeziębienie, ale w cięższych przypadkach wywołuje powikłania takie jak zapalenie 

płuc czy niewydolność oddechowa. Za rozwinięcie się choroby odpowiada koronawirus SARS-CoV-2. 

Ten patogen należy do rodziny koronawirusów, wśród których znajdują się również SARS-CoV czy wirus 

MERS-CoV. Choroba wirusowa COVID-19 przenosi się drogą kropelkową. Oznacza to, że u osoby 
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zdrowej może dojść do zakażenia przez bliski kontakt z chorymi. Według aktualnych danych koronawirus 

SARS-CoV-2 nie rozprzestrzenia się drogą powietrzną, czyli przez inhalację unoszących się w powietrzu 

cząsteczek. Kropelki wydostające się z dróg oddechowych osób zarażonych są zbyt ciężkie, by przez 

dłuższy czas pozostawać w powietrzu. Szybko opadają one na podłogę i inne okoliczne powierzchnie. 

Najbardziej charakterystyczne są trzy objawy choroby COVID-19 – gorączka, suchy kaszel oraz 

duszności. Najczęściej jednak obok gorączki i kaszlu u pacjentów obserwuje się zmęczenie. Nie zawsze 

wspomniane symptomy występują, ponieważ choroba może przebiegać bezobjawowo lub powodować 

inne dolegliwości. Do pozostałych typowych objawów obserwowanych u osób chorych na COVID-19 

należą: 

a. ból gardła;  

b. ból głowy; 

c. bóle mięśniowe i bóle stawowe;  

d. dreszcze;  

e. mdłości i wymioty;  

f. zatkany nos, katar; 

g. biegunka;  

h. krwioplucie;  

i. przekrwienie spojówek. 

Natężenie objawów może zależeć od ogólnego zdrowia chorego, jego wieku i zaawansowania choroby. 

Objawy pojawiają się po różnym czasie od zakażenia wirusem – ten okres nazywa się czasem inkubacji 

wirusa. Większość szacunków wskazuje na to, że dla koronawirusa trwa on średnio od 1 do 14 dni. 

Najczęściej jednak symptomy COVID-19 pojawiają się w ciągu 5 dni od zarażenia. Dr Arthur Reingold, 

epidemiolog z University of California w Berkeley, powiedział, że liczby pokazują, że dzieci są 

nosicielami koronawirusa, ale nie mają ciężkich objawów. Więc jeśli w ogóle wystąpią jakiekolwiek 

objawy, to są łagodne, a zatem ciężki przebieg choroby są niezwykle rzadkie. 

12. Jakie wymogi higieniczno – sanitarne muszą zostać spełnione aby przyjąć moje dziecko do 

placówki? 

Standardy sanitarne zostały sporządzone w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkole 

podstawowej i innych form wychowana przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). Zarówno Żłobek, jak i Przedszkole 

na czas stanu epidemii ograniczają swoją działalność wyłącznie do pełnienia funkcji 

opiekuńczych. Zamiar zgłoszenia dziecka do pobytu w placówce musi zostać wyrażony co najmniej na 2 

dni robocze przed planowanym przyprowadzeniem dziecka z określeniem godzin pobytu dziecka, w 

formie mailowej na adres: zlobek@byd.pl (Żłobek) i przedszkole@byd.pl (Przedszkole). Godziny pobytu 

dzieci w placówkach Wyższej Szkoły Gospodarki nie uległy zmianie. Placówki są czynne w godz. 6:30 

– 17:00(Żłobek) oraz 7:00-17:00 (Przedszkole), przy czym przyprowadzenie dziecka powinno nastąpić 

najpóźniej do godziny 9:00. Została określona liczba dzieci uwzględniające infrastrukturę danej placówki. 

Wprowadzony został bezwzględny zakaz wchodzenia na teren placówek osób trzecich, niebędących 

pracownikami lub opiekunami dzieci. Do placówki mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, przy wejściu 

na salę mierzona jest temperatura dziecka i powtarzana jest ta procedura w ciągu dnia. Personel również 

zobowiązany jest do kontroli swojej temperatury. Zaleca się, by dziecko przyprowadzane i odbierane było 

przez tego samego członka rodziny (rodzica/ prawnego opiekuna). Dla dobra i w trosce o zdrowie osób 

starszych rekomenduje się, by dzieci nie były  przyprowadzane ani odbierane przez osoby po ukończeniu 

60 roku życia. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z placówki ma obowiązek mieć zasłonięty 

nos i usta, a na dłoniach rękawiczki ochronne jednorazowe. Przy wejściu umieszczony jest płyn do 
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dezynfekcji rąk wraz z instrukcją ich dezynfekcji. Każdy dorosły jest zobowiązany w sposób zalecany 

odkazić nim ręce (również w rękawiczkach jednorazowych) przed wejściem do budynku. Nie zaleca się 

dezynfekowania dłoni dziecka z uwagi na zawartość alkoholu  w płynie.  Rodzic/opiekun prawny wchodzi 

do przedsionka, korytarza i szatni placówki wraz  z dzieckiem, przebiera je i poprzez dzwonek 

zamontowany przy drzwiach powiadamia opiekunów o możliwości odebrania dziecka. Opiekun mierzy 

temperaturę, odbiera dziecko i wchodzi z nim na salę zabaw. Od razu idzie z dzieckiem do łazienki umyć 

ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją GIS  i zachowanie zasady 30 sekund. Opiekun pilnuje aby 

przechodząc przez sale dziecko niczego nie dotykało zanim nie umyje rączek.  Usunięte z sali wszystkich 

przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować (pluszowe zabawki, pomoce 

dydaktyczne wykonane z tkanin, materiałów trudnych do wyczyszczenia, zabawki niewielkich 

rozmiarów). Personel na prowadzi na bieżąco dezynfekcję zabawek, wietrzy salę zabaw. Opiekunowie 

zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem oraz udzielania pomocy 

dzieciom mającym trudności z wykonaniem tych czynności (szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza). Personel zobowiązany jest do 

monitorowania codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich), oraz urządzeń na placu zabaw po zakończonej zabawie dzieci, a także ścisłego 

przestrzegania zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniach środków do dezynfekcji.  
 

13. Jakie środki ochrony osobistej stosowane są przez personel opiekujący się moim dzieckiem? 

Świadczymy usługi opiekuńczo - wychowawcze na wysokim  poziomie, dlatego bezwzględnie 

przestrzegamy procedur i zaleceń wystosowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia. Stosowanie środków indywidualnej 

ochrony osobistej przez pracowników jest jednym z podstawowych warunków zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się zakażeń. Liczne badania naukowe i doniesienia w literaturze medycznej, pokazują, 

że stosowanie takich środków jak maski twarzowe, fartuchy barierowe, rękawice, przyłbice w istotny 

sposób wpływają na ograniczenie rozprzestrzeniania się różnego rodzaju zakażeń. Aktualnie możliwe 

jest, że te same środki będą miały istotne znaczenie w przypadku COVID-19. W naszych placówkach 

dbamy o to aby, zarówno Rodzicie, dzieci jak i nasz personel czuł się komfortowo i bezpiecznie. Dlatego 

nasza kadra została  wyposażona w niezbędne środki do ochrony osobistej:  

a) jednorazowe rękawiczki,  

b) maseczki,  

c) przyłbice,  

d) nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. 
 

14. Jakie muszę spełnić warunki aby przyprowadzić dziecko do placówki? 

Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do placówki rodzic zobowiązany jest do złożenia 

stosownego oświadczenia, dotyczącego zapoznania się z treścią standardów sanitarnych, przyjęcia go do 

stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury przy wejściu oraz po 4 godzinach przebywania 

dziecka w placówce. Oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego, zapewniający szybką 

i efektywną komunikację z opiekunami w placówce. Rodzic zobowiązany jest aby zgłosić obecność 

dziecka na dwa dni robocze przed jego przyjściem. Zaleca się rodzicom wykonanie kontrolnego pomiaru 

temperatury dziecku w domu, przed przyprowadzeniem go do placówki, ponieważ przyjmowane są dzieci 

wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci z objawami takimi 

jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie będą 

przyjęte do placówki. Opiekun ma prawo zweryfikować przy wejściu stan zdrowia dziecka. Osoba 

przyprowadzająca i odbierająca dziecko z placówki ma obowiązek mieć zasłonięty nos i usta, a na dłoniach 
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rękawiczki ochronne jednorazowe. Przy wejściu do budynku umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk 

wraz z instrukcją ich dezynfekcji. Każdy dorosły jest zobowiązany w sposób zalecany odkazić nim ręce 

(również w rękawiczkach jednorazowych). 
 

15. W jakiej formie firma cateringowa zapewni dziecku wyżywienie? 

Aby zachować wszystkie niezbędne procedury sanitarno – higieniczne dotyczące wyżywienie dzieci 

realizowane poprzez usługę catering, firma zobowiązana jest dostarczać posiłki  

w opakowaniu zbiorczym, który umożliwia ich bezwzględną dezynfekcję. Odbiór dostarczonych posiłków 

odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny dostawy, celem przygotowania się 

wyznaczonego pracownika do kontaktu z osobą trzecią (dostawcą)  z zastosowaniem środków ochrony 

indywidualnej. Dostarczone posiłki rozdzielane są na porcje w kuchni z użyciem naczyń wielorazowych, 

które po każdym użyciu są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60oC  

i następnie wyparzane. Osoba wyznaczona do rozdzielania posiłków zobowiązana jest do odpowiedniego 

przygotowania się zgodnie z zasadami higieny oraz zastosowania środków ochrony indywidualnej (nowe 

rękawiczki jednorazowe, osłona ust i nosa). Posiłki podawane są w miejscach do tego przeznaczonych,  

a po każdym posiłku powierzchnie blatów stołów oraz poręcze krzeseł są zdezynfekowane z użyciem 

odpowiedniego środka do dezynfekcji. 
 

16.  Czy dziadkowie dziecka mogą je odebrać z placówki? 

W oparciu o dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego najbardziej narażoną grupą społeczną na zarażenie 

się, są osoby, które ukończyły 60 rok życia. Z danych wynika, że u większości zakażonych (ponad 80 

proc.) infekcja przebiega łagodnie. Choroba ma poważny przebieg u 13,8 proc. pacjentów, a krytyczny 

u 4,7 proc. Najgorzej zakażenie znoszą osoby chorujące przewlekłe oraz właśnie osoby w podeszłym 

wieku. Dlatego dla dobra i w trosce o zdrowie osób starszych rekomenduje się, by dzieci nie były przez 

nich przyprowadzane ani odbierane.  
 

17. Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do placówki? 

Przede wszystkim do placówki będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

lub sugerujących chorobę zakaźną. Więc rodzic powinien kontrolować stan zdrowia dziecka. Aby ułatwić 

dziecku powrót po dłuższej przerwie zaleca się stopniowe wydłużenie jego czasu pobytu w placówce. Ze 

względów na przepisy wystosowane przez Główny Inspektorat  Sanitarny na teren placówki dzieci nie 

można wnosić z domu zabawek ani innych przedmiotów.  
 

18. Jakie formy zajęć będą organizowane podczas pobytu dziecka w placówce? 

W placówce każde dziecko ma swój indywidualny tryb dnia, który opiekunowie starają się wypełnić 

według potrzeb dziecka. Są jednak pewne stałe elementy w ciągu dnia, których nie da się uniknąć. Do 

stałych punktów programu w placówce zalicza się między innymi: pory posiłków, zabiegi higieniczne 

oraz leżakownie. Zabawy i gry są dostosowywane do indywidualnych preferencji i możliwości dziecka. 

Nasze placówki oferują szereg zajęć, które mają umilić czas dziecku. Na przykład w: zajęciach ruchowych, 

zajęciach manualnych, dydaktycznych, zajęciach tematycznych, zajęciach na powietrzu, relaksacyjno-

wyciszających, zajęciach indywidualnych i grupowych, zajęciach muzycznych oraz w różnego rodzaju 

zabawach. Gry i zabawy, które proponujemy to zajęcia ogólnorozwojowe, które wspomagają rozwój 

zdolności i umiejętności dziecka. Dzięki zabawie dziecko ćwiczy wszystkie zmysły, umiejętności 

językowe, mowę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz uczy się współpracy z rówieśnikami. Ponadto, 

gry i zabawy stanowią okazję do ciekawego spędzenia wolnego czasu i dają dzieciom wiele radości. 

Zajęcia plastyczne pobudzają wyobraźnię i kreatywność oraz stanowią okazję do stymulowania rozwoju 

zdolności manualnych i usprawniania pracy małych rączek. Korzystamy z różnych technik plastycznych 

(plastelina, bibuła, farby, kredki, modelina, ścinki materiałów itp.), dostosowanych do  umiejętności  

https://parenting.pl/zabawy-w-plenerze
https://parenting.pl/zabawy-ruchowe-dla-dzieci
https://parenting.pl/rozwoj-przedszkolaka-przez-zabawe
https://parenting.pl/wplyw-grupy-rowiesniczej
https://parenting.pl/zabawy-z-dzieckiem-gra-w-udawanie
https://parenting.pl/zajecia-plastyczne-dla-przedszkolakow
https://parenting.pl/rozwoj-wyobrazni
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i wieku dziecka. Natomiast zajęcia muzyczno-ruchowe, polegają na stymulowaniu zmysłów równowagi, 

wzroku, słuchu i dotyku. W czasie zajęć wykorzystuje się piosenki dla najmłodszych, muzykę klasyczną, 

relaksacyjną i odgłosy przyrody. Dodatkowo realizujemy zajęcia tematyczne i okazjonalne, np. 

przygotowywane są różne przedstawienia i atrakcje w związku z Dniem Dziecka, Dniem Mamy, Dniem 

Taty itd. 
 

19. Czy dzieci będą wychodzić na plac zabaw? I w jaki sposób będą przestrzegane zasady. 

Jesteśmy świadomi, iż spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu ma sporo zalet. Wpływa 

pozytywnie na pracę organizmu, dostarcza większą porcję tlenu, przez co dzieci są odpowiednio 

dotlenione. Porcja ruchu wpływa świetnie na koordynację ruchową oraz dostarcza organizmowi dawkę 

witaminy D, która jest potrzebna. Dlatego w miarę możliwości pogodowych dzieci korzystają z placu 

zabaw. Wprowadzony został system zmianowy korzystania z placu zabaw. Aby nie doszło do kontaktu 

między poszczególnymi grupami dzieci z godnie z wytycznymi Głównego Inspektoriatu Sanitarnego, 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia został wprowadzony system 

zmianowy korzystania z palcu zabaw, tak aby dzieci z poszczególnych grup nie miały ze sobą kontaktu. 

Po każdej grupie zabawki są dezynfekowane specjalnym płynem dezynfekującym przez osobę wcześniej 

wyznaczoną i wyposażoną w środki ochrony osobistej. 
 

20. Co mam zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki  

w placówce? 

Wszystkie nasze placówki funkcjonują w oparciu o wytyczne dotyczące liczebności dzieci  

w poszczególnych grupach udostępniony przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym w jednej grupie nie może 

znajdować się więcej niż czternaścioro dzieci. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze naszych placówek  

i dużej dostępności kadry gotowej w każdej chwili do podjęcia pracy staramy się przyjąć wszystkie dzieci. 

Jeżeli jednak nie będziemy mogli spełnić wymogów określonych w procedurach Rodzic może skorzystać 

z zasiłku opiekuńczego z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub 

opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, bądź są objęci 

ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi 

działalność pozarolniczą). Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie www.zus.pl i złożyć  

u swojego pracodawcy. 
 

21. Czy rodzic może wejść na teren placówki? 

Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka do placówki zostaje zapoznany  

z obowiązującymi nowymi procedurami. Dyrektor w formie mailowej/poprzez aplikacje 4parents wysyła 

do Rodziców regulamin zawierający procedury przyprowadzania i odbierania dziecka. Rodzic 

zobowiązany jest wejść do placówki wyłącznie w rękawiczkach i maseczce. Przy wejściu do budynku 

umieszczony został płyn do dezynfekcji rąk, z którego należy skorzystać przed wejściem do szatni. Do 

szatni rodzice wchodzić pojedynczo, a mijając się z inna osobą zachować odpowiedni odstęp. Po 

zaakceptowaniu ww. zasad rodzic może wejść do placówki. 
 

22. Jak wygląda adaptacja nowych dzieci w czasie epidemii? 

Aktualnie rodzic nie może wejść na salę gdzie przebywają inne dzieci. Dlatego w Żłobku organizujemy 

adaptację nowych dzieci w weekendy aby uniknąć kontaktu z osobami trzecimi. Jeden z Rodziców ma 

możliwość wejścia na salę wraz z dzieckiem. Na Sali jest jedna osoba z personelu, która będzie opiekowała 

się dzieckiem. Podczas spotkania dziecko może swobodnie się bawić. Następuje również wymiana 

informacji na temat rozwoju, dziecka jego upodobań i przyzwyczajeń. Dziecko ma możliwość zapoznania 

się  

http://www.zus.pl/
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z nowym otoczeniem, zabawkami oraz osobą, która będzie się nim zajmować. Po spotkaniu i wyjścia 

rodzica i dziecka sala i szatnia jest dezynfekowana i przygotowana na spotkanie z kolejnym rodzicem  

i dzieckiem.  

W Przedszkolu adaptacja odbywa się w godzinach 9:00-11:00. Rodzic przyprowadza dziecko na godzinę 

9:00 a o godzinie 11:00 jest odprowadzane przez nauczyciela przed wejście do Przedszkola. Wtedy 

następuje wymiana informacji dotycząca dziecka. 
 

23. Czy grupy będą łączone i ile wtedy będzie dzieci? 

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Główny Inspektorat Sanitarny grupy w placówce nie 

powinny być liczniejsze niż czternaścioro dzieci. W związku z tym, iż nasze placówki posiadają dużo 

pomieszczeń wielofunkcyjnych to jesteśmy w stanie tak zorganizować opiekę nad dziećmi aby grupy nie 

miały ze sobą styczności i żeby przebywały w jednym środowisku. Poszczególne grupy przebywają w 

tylko wyznaczonej sali, a dzięki dużej ilości kadry, każda grupa ma przyporządkowanych stałych 

opiekunów. 
 

24. Czy moje dziecko musi przyjść w maseczce do placówki? 

Zgodnie z oficjalnymi informacjami zawartymi na stronie rządowej 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia zostały określone zasady dotyczące 

noszenia maseczek jednorazowych. Zwolnione z tego nakazu są dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia. 

Ale podczas pobytu dziecka w naszych placówkach nie mają obowiązku zasłaniania nosa i ust, dzięki temu 

mogą swobodnie spędzać czas w placówce, tym bardziej, że jest u nas zachowany reżim sanitarny. 

Prowadzona jest kontrola temperatury i stanu zdrowia dziecka oraz personelu. Stosujemy procedury 

dotyczące mycia i dezynfekcji pomieszczeń, wietrzenia sal oraz włączania lampy bakteriobójczej czy 

czyszczenia  dywanów parownicą. Stały personel, brak rotacji i mieszania się grup, te wszystkie działania 

mają na celu usunięcie bakterii, zarazków tak aby dzieci mogły komfortowo i bezpiecznie przebywać w 

placówce. 
 

25. Czy Panie przez cały dzień są ubrane w odzież ochronną? ( maseczka, rękawiczki, fartuch). 

Personel przed wejściem do placówki dezynfekują dłonie płynem, następnie kierują się od razu do szatani 

pracowniczej  aby przebrać się w rzeczy służbowe, tak aby uniknąć rozprzestrzenienia się ewentualnych 

bakterii. Panie przychodzą w odstępach czasowych i po każdej jest dezynfekowana szatnia. Dla komfortu 

dziecka personel opiekujący się dziećmi nie zakłada na sali maseczek dzięki czemu widzi uśmiechniętą 

buzię Pani. Maseczkę/przyłbicę zakładają osoby, kiedy muszą wyjść odebrać bądź wydać dziecko 

rodzicowi, natomiast rękawiczki jednorazowe, zakładają podczas czynności higienicznych u dzieci takich 

jak zmiana pieluszki. Osoba wyznaczona do odbioru dostarczonych posiłków przez firmę cateringową 

zobowiązana jest do założenia maseczki/przyłbicy i rękawiczek jednorazowych. Podczas opieki nad 

dziećmi kiedy, personel jest w stałym składzie i z tymi samymi dziećmi nie noszą maseczek/przyłbic. 
 

26. Czy placówka zapewni dodatkowe pomieszczenia zgodnie z wytycznymi GIS? 

Nasze placówki dysponują dużą infrastrukturą jeśli chodzi o pomieszczenia wielofunkcyjne. Możemy 

spokojnie zorganizować tak opiekę nad dziećmi aby zachować zasady nie łączenia się grup i tak żeby 

każda grupa miała swoją stałą sale i personel. Dodatkowo w każdej placówce jest wyznaczone specjalne 

pomieszczenie na wypadek gdy będzie potrzeba odizolowania osoby bądź dziecka, z podejrzanymi 

objawami dotyczącymi COVID-19. Takie pomieszczenie zostało zaopatrzone w leżaczek, środki ochrony 

osobistej: maseczka, fartuch, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące. 

 

 
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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27. Czy opracowane procedury zostały zaakceptowane przez Sanepid? 

Przed otwarciem naszych placówek w trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i personelu Dyrektor wraz 

z zespołem ekspertów, osób pracujących w Akademickim Centrum Medycznym oraz współpracujących z 

Uczelnią specjalistów ze stopniami i tytułami naukowymi z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania 

kryzysowego, medycyny, psychiatrii i psychologii zgodne  z wytycznymi Głównego Inspektoriatu 

Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia opracował 

szczegółowe i restrykcyjne wytyczne i procedury, które zostały zatwierdzone przez Wojewódzką stację 

sanitarno – epidemiologiczną w Bydgoszczy.  
 

28. W jaki sposób opiekunowie mają zamiar wyjaśnić dzieciom zasady bezpieczeństwa związane z 

koronawirusem? 

W naszych placówkach personel opiekujący się dziećmi przygotowuje zabawy w oparciu  

o dostępne materiały związane z przestrzeganiem zasad  higieny. Zajęcia dostosowane są do wieku i 

możliwości dzieci. Między innymi panie czytają ilustrowane opowiadanie „Korona Wirus-przewodnik dla 

dzieci”, wykorzystują kolorowe, proste  w przekazie i zabawne karty wizualizacyjne z instrukcją mycia 

dłoni czy jak można zarazić się wirusem poparte prostym, wierszykiem. Śpiewają piosenki - pokazywanki 

„Przegoń wirusa”, czy „Umyć ręce”, dzięki czemu dzieciom łatwiej jest się oswoić z tematyką związana 

z koronawirusem i zasadami higieny bezpieczeństwa. Częste mycie rączek, aby wyrobić nawyk czystych 

dłoni. 
 

29. W jaki sposób będą realizowane zajęcia dydaktyczne w przedszkolu? 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. wszystkie zajęcia dydaktyczne do 

odwołania odbywają się w formie zdalnej. Rodzice mogą korzystać z materiałów umieszczanych w 

aplikacji 4parents oraz na stronie przedszkola. 
 

30. Czy terapie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będą odbywały się 

normalnie? 

Realizacja terapii dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się według 

harmonogramu ustalonego przez specjalistę ds. integracji. Rodzice dzieci, którzy nie chcą na razie 

korzystać z usług opiekuńczych mają możliwość wyboru zajęć tylko terapeutycznych dla dziecka. 
 

31. Jakie środki ostrożności będą stosowane podczas terapii? 

Podczas terapii specjaliści są wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, przyłbice i fartuchy ochronne (jeśli 

jest taka potrzeba). Pomieszczenie po każdych zajęciach jest zdezynfekowane oraz wietrzone. Przerwa 

pomiędzy zajęciami wynosi 30 minut. 

 


