
Procedura dotycząca stosowania zasad higieny 

w Oddziale  Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowalowej   

 

I. Podstawa prawna 

 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 59), 

 Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30.04 2020 wydane na podstawie art.8a pkt2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2018 r. poz. 

59, oraz z 2020 r.,poz. 322,374 i 567 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). 

 

II. Cel procedury 

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie: 

 zasad higieny w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Kowalowej  w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na 

niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, 

 działań, które zminimalizują to ryzyko. 

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami. 

 

III. Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem procedury jest określenie zasad higieny w oddziale przedszkolnym przy Szkole 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowalowej 

 

IV. Zakres procedury 

 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników, wychowanków, a także rodziców i 

opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 

V. Zasady higieny w placówce 

 

Mycie rąk 

 

Należy pobrać z dozownika płyn myjący, nanieść go na zwilżone dłonie i je umyć. Następnie 

osuszyć ręcznikiem jednorazowym lub suszarką 

Preparat Myjący: mydło antybakteryjne 



 

Mycie rąk obowiązuje przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, przed podawaniem 

posiłków, w razie potrzeby.  

Zobowiązany jest do niego personel pracujący z dziećmi, dzieci, personel przygotowujący 

posiłki oraz personel pomocniczy. 

Mycie rąk dzieci obowiązuje zaraz po przyjściu do placówki, przed posiłkiem, po wyjściu z 

toalety, po powrocie z placu zabaw, w razie potrzeby. 

 

 

Higieniczne mycie rąk 

 

Należy nanieść preparat /mydło/ na dłonie, rozprowadzić, wcierać, zwilżyć wodą, myć ręce 

przez kolejne 30 sekund, a następnie spłukać wodą (wg EN 1499). 

 

Higieniczne mycie rąk obowiązuje przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, przed 

podawaniem posiłków, po powrocie z placu zabaw. 

Zobowiązany jest do niego personel pracujący z dziećmi i personel podający  posiłki oraz 

personel pomocniczy 

 

Higieniczna dezynfekcja rąk 

 

Preparat dezynfekcyjny należy pobrać z dozownika, nanieść na suche ręce 3 ml preparatu i 

wcierać 30 sekund. 

Dezynfekcja rak: płyn do dezynfekcji higienicznej  

 

Higieniczna dezynfekcja rąk obowiązuje przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, przed 

podawaniem posiłków, po przyjściu z placu zabaw. 

Zobowiązany jest do niej personel pracujący z dziećmi i personel przygotowujący posiłki oraz 

personale pomocniczy oraz rodzice odbierający i przyprowadzający dzieci do placówki.  

 

Dezynfekcja powierzchni dotykowych  

 

Szybka dezynfekcja powierzchni poprzez spryskanie lub przetarcie – spryskać lub przetrzeć 

gotowym do użycia preparatem przeznaczonym do szybkiej dezynfekcji powierzchni.  

 

Preparat dezynfekcyjny: płyn dezynfekcyjny 

Szybka dezynfekcja powierzchni w ciągu komunikacyjnym obowiązuje co godzinę oraz po 

zakończeniu pracy. 

Szybka dezynfekcja blatów, krzesełek i sedesów obowiązuje po każdym użyciu, pod 

nieobecność dzieci. 

Szybka dezynfekcja zabawek po każdym użyciu, pod nieobecność dzieci. 

Zobowiązany jest do niej personel oddziału przedszkolnego. 

 



Podłogi oraz inne twarde, zmywalne powierzchnie 

 

Mycie i dezynfekcja ścian, podłóg,– przygotować roztwór preparatu dezynfekcyjno-

myjącego, zmyć dezynfekowane powierzchnie za pomocą mopa lub ścierki. Pozostawić 

powierzchnie do wyschnięcia. Nie należy stosować na wykładziny materiałowe. 

Preparat dezynfekcyjny: Płyn do dezynfekcji powierzchni 

 

Dezynfekcja wskazanych powierzchni obowiązuje po każdym przypadku kontaminacji, 

w razie potrzeby oraz raz dziennie po zakończeniu pracy pod nieobecność dzieci. 

Zobowiązany jest do niej personel szkoły. 

 

Sanitariaty 

 

Dezynfekcja suchych powierzchni klozetów, desek klozetowych, spłuczek i umywalek. 

Preparat dezynfekcyjny: płyn dezynfekcyjny. 

 

Dezynfekcja wskazanych urządzeń obowiązuje po każdym przypadku kontaminacji, w razie 

potrzeby oraz raz dziennie po zakończeniu pracy pod nieobecność dzieci. 

Zobowiązany jest do niej personel szkoły.  

 

VI. Izolatka 

 

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka zostaje ono odizolowane od 

grupy poprzez umieszczenie w izolatce.  

Dziecko w izolatce przebywa pod opieką nauczyciela lub innego pracownika szkoły.  

Nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów prawnych o wystąpieniu objawów 

chorobowych u dzieci, izolacji i zobowiązuje go do jak najszybszego odebrania dziecka z 

placówki. 

 

VII.Postanowienia końcowe 

 

1. Dezynfekcja jest monitorowana poprzez odpowiedni wpis na karcie monitorowania 

deynfekcji. 

2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły. 

3. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły. 

4. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada dyrektor szkoły. 

 

 

....................................      ....................................... 

Sporządził (podpis)       Zatwierdził (data, podpis) 


