
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w czasie epidemii
koronawirusa w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka

w Kudowie-Zdroju

I. Podstawa do opracowania procedury:

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 59),

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

II. Cel procedury

1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony
przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.

2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób, które
przebywają w placówce.

III. Zakres procedury

1. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, jego wychowanków
oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

IV. Zasady funkcjonowania przedszkola

1. Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju funkcjonuje przy
uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne są na
stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/

2. Ze względu na sytuację epidemiczną ogranicza się liczebność grupy przedszkolnej do
12 dzieci (minimalna przestrzeń 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna) w zależności
od powierzchni sali bawialnej.

3. W pierwszej kolejności z przedszkola skorzystają te dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

4. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5. Grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach. Ze względu na umieszczenie
rodzeństwa w jednej sali, dzieci w grupie mogą być w różnym wieku.

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/


6. Przebywanie w placówce osób z zewnątrz jest zabronione za wyjątkiem
uzasadnionych przypadków. Konieczne jest zachowanie dodatkowych środków
ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami (dezynfekcja rąk płynem
umieszczonym przy wejściu do budynku, maseczka, przyłbica, rękawiczki, dystans
społeczny minimum 1,5 m).

7. Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola ani na teren placu zabaw.
Przyprowadzając i odbierając dziecko korzystają z wideodomofonu, a dziecko odbiera
i przekazuje rodzicom pomoc nauczyciela lub nauczyciel zachowując dystans
minimum 1,5 m. Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
W przypadku braku wideodomofonu w budynku, pomoc nauczyciela przy drzwiach
przyjmuje dziecko. Dziecko zanim wejdzie do szatni i sali zabaw musi umyć ręce
ciepłą wodą z mydłem. Przed odbiorem przez rodzica wychodząc z sali dziecko musi
umyć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz po wyjściu z szatni. W przypadku problemów z
identyfikacją osoby odbierającej dziecko, opiekun może zażądać okazania dowodu
osobistego.

8. Przy wejściu do przedszkola (w miejscu niedostępnym dla dzieci) znajduję się płyn do
dezynfekcji rąk, z którego bezwzględnie korzystają wszyscy dorośli. Dzieci nie
używają płynu do dezynfekcji.

9. Wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej,
w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice oraz fartuchy z długim
rękawem (do użycia w razie konieczności zabiegów higienicznych u dziecka).

10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są umieszczone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji
rąk.

11. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z terenu placu zabaw, gdy pogoda
na to pozwoli, a sprzęty i piaskownica są zabezpieczone taśmą przed używaniem. Na
czas reżimu sanitarnego dzieci nie będą mogły korzystać z piaskownicy.

12. Prace porządkowe są codziennie monitorowane i rejestrowane, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych (korytarze, szatnie,
schody itp.), toalet, dezynfekowania powierzchni dotykowych: zabawek (po każdym
użyciu), poręczy, klamek, włączników światła, kurków przy kranach, uchwytów,
poręczy krzeseł i powierzchni płaskich (np. szafki w szatni, drzwi), w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków minimum dwa razy dziennie.
Przeprowadzając dezynfekcję przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na
opakowaniu środka do dezynfekcji i używane są rękawiczki. Pomieszczenia, w
których odbyła się dezynfekcja, są wietrzone tak aby nie narażać dzieci ani innych
pracowników na wdychanie oparów. Po każdej czynności związanej ze sprzątaniem,
myciem, itd. wymagane jest mycie i dezynfekcja rąk.

13. Pracownicy przedszkola są zapoznani i zobowiązani do stosowania Wewnętrznej
procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa oraz Wewnętrznej
procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (podpisują oświadczenia).

14. Do placówki nie przychodzą chorzy nauczyciele i inni pracownicy.
15. Nauczyciele i inni pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą w każdej

przestrzeni przedszkola wynoszący minimum 1,5 m
16.W zajęcia opiekuńcze nie są angażowani nauczyciele i inni pracownicy powyżej 60

roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
17. W miarę możliwości podczas sprawowania opieki nad dziećmi nie stosuje się rotacji

nauczycieli i pomocy nauczyciela. Pozostali członkowie personelu nie kontaktują się z
dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

18.Wyznaczono i przygotowano obszar (wyposażony m.in. w środki ochrony osobistej
i płyn dezynfekujący, maseczki, rękawiczki i przyłbicę, termometr bezdotykowy), w
którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych. Jest to gabinet logopedyczny w budynku przy ul. 1 Maja 16, w
budynku szkoły przy ul. Pogodnej 9 gabinet logopedyczny przy sali grupy „Stokrotki”,
w budynku szkoły przy ul. Kościuszki 58 sale grup z wyznaczonymi kącikami.



19. Na tablicy informacyjnej są umieszczone numery telefonów do: organu prowadzącego,
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

20. Uaktualnia się numery telefoniczne do rodziców w celu ścieżki szybkiej komunikacji.
21. Obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do zasad

organizowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej
ostrożności-korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i
sprzętów. Dezynfekcji poddawane są również stanowiska pracy, opakowania
produktów.

22. Organizuje się bezpieczne spożywanie posiłków, w tym spożywanie posiłków w
małych grupach (2 dzieci przy stoliku), czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł
(minimum 2 razy dziennie). Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z
dodatkiem detergentu i wyparzane.

Dyrektor

 we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia: sprzęt, środki
czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń
przedszkola, sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu; płyn do
dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, w łazienkach oraz w miejscu
przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki,
maseczki ochronne, przyłbice, fartuchy dla pracowników;

 kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku
stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

 informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub
pracownika;

 współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 organizuje zajęcia dla dzieci.

Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

 stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej; dokonywania samoobserwacji i pomiaru
temperatury 2 x dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C)
pozostania w domu i korzystania z teleporady medycznej;

 regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

 kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;
 unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych

dzieci;
 postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi procedurą bezpieczeństwa;
 zachowania dystansu między sobą – minimum 1,5 m;
 powiadamiania dyrektora przedszkola o temperaturze powyżej 37° C.

Nauczyciel, pomoc nauczyciela

 dokonuje samoobserwacji i pomiaru temperatury 2 x dziennie. W przypadku
podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) zostaje w domu i korzysta z teleporady
medycznej;

 wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i
dlaczego zostały wprowadzone (dystans społeczny minimum 1,5 m również na placu
zabaw, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, nie
dotykanie okolic oczu, nosa i ust, częste mycie rąk modą z mydłem, nie podawanie



rąk), regularnie je przypomina. Nauczyciel i pomoc nauczyciela również zachowują
zasadę dystansu społecznego minimum 1,5 m;

 sprawdza warunki do przebywania dzieci w salach – liczba dzieci zgodna z
ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodne z
przepisami dot. Bhp;

 myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko;
 prowadzi gimnastykę przy otwartych oknach;
 dba o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z

drugiej grupy;
 dba o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 nie organizuje w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku, lasu;
 sprawdza czy usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Do dyspozycji dzieci pozostają zabawki
plastikowe. Z sali usunięte zostają dywany, firany i inne sprzęty obszyte materiałem
(np. kanapy). Przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze oraz zabawki są
systematycznie dezynfekowane po użyciu, z przestrzeganiem zaleceń producenta;

 sala bawialna jest wietrzona co najmniej raz na godzinę lub w razie potrzeby;
 zwraca uwagę, by dziecko nie przynosiło ze sobą niepotrzebnych zabawek;
 nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i opiekunów. Nie

ma jednak przeszkód, żeby korzystać z takiej formy zabezpieczenia;
 zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
przed i po zabawie. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
Przypomina i daje przykład.

 korzystanie z toalet oraz wyjścia na teren placu zabaw są ustalone w sposób
uniemożliwiający stykanie się dzieci z różnych grup (różne godziny). Na placu zabaw
mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym nauczyciele zapewniają, aby
dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą (oznaczenie dzieci
kolorowymi szarfami gimnastycznymi, wyznaczona taśmą przestrzeń, nadzorowanie
dystansu społecznego minimum 1,5 m). W szatni znajduje się jedna grupa.

Rodzic
 Jest zobowiązany zgłosić chęć uczęszczania dziecka poprzez wypełnienie i

dostarczenie drogą mailową do przedszkola, przynajmniej na dzień przed
przyprowadzeniem dziecka do placówki, Oświadczenia z deklaracją (załącznik nr 1).
W dalszej kolejności, po weryfikacji Oświadczenia z deklaracją, rodzic wypełnia
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka (Załącznik nr 2).są zapoznani i
zobowiązani do stosowania Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w czasie
epidemii koronawirusa oraz Wewnętrznej procedury postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia (podpisują oświadczenia).

 wyjaśnia dziecku, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i
dlaczego zostały wprowadzone, regularnie je przypomina (dystans społeczny
minimum 1,5 m również na placu zabaw, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy
podczas kichania czy kasłania, nie dotykanie okolic oczu, nosa i ust, częste mycie rąk
modą z mydłem, nie podawanie rąk). Pamięta, żeby samemu je stosować, bo dziecko
uczy się przez obserwację dobrego przykładu;

 nie wchodzi do budynku przedszkola ani na teren placu zabaw. Przed głównym
wejściem do budynku oczekuje na podejście pracownika przedszkola.
Przyprowadzając i odbierając dziecko korzysta z wideodomofonu, a dziecko
odbierane i przekazywane jest przez pomoc nauczyciela lub nauczyciela z
zachowaniem dystansu minimum 1,5 m w maksymalnie krótkim czasie przez
wzgląd na sytuację;

 zachowuje minimalny dystans 1,5 m oczekując na przyjęcie lub odbiór dziecka jeśli
przed placówką wytworzy się kolejka;



 zaopatrzony jest w maseczkę ochronną i rękawiczki. Dziecko przyprowadza jeden
rodzic (zdrowy, bez osób towarzyszących) najpóźniej do godz. 8:30. Po tym czasie
drzwi placówki będą zamknięte (od godziny 8.30 będzie dokonywana dezynfekcja
głównego ciągu komunikacyjnego);

 aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekazuje
nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

 przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
 zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa

i ust podczas drogi do i z placówki. Jeśli uważa, że dziecko w przedszkolu powinno
przebywać w maseczce, to wyposaża je na własny koszt;

 nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji;

 wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
i zabawek;

 w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych istnieje konieczność
na pomiar temperatury ciała dziecka, na co rodzic wyraża pisemną zgodę. Nauczyciel
odizolowuje dziecko w wyznaczonym obszarze w odległości 2 m od innych osób i
niezwłocznie powiadamia opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola
(w przypadku rodzeństwa znajdującego się pod opieką przedszkola-obojga dzieci);

 Jest zapoznany i zobowiązany do stosowania Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa
w czasie epidemii koronawirusa oraz Wewnętrznej procedury postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia (oświadczenia).

Pracownicy kuchni

 dokonują samoobserwacji i pomiaru temperatury 2 x dziennie. W przypadku
podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) zostają w domu i korzystają z teleporady
medycznej;

 dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane
są posiłki do ich wydawania;

 myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych: przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywnością, która jest
przeznaczona do bezpośredniego spożycia, po obróbce lub kontakcie z żywnością
surową, nieprzetworzoną, po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, po zakończeniu
procedur czyszczenia/dezynfekcji, po skorzystaniu z toalety, po kaszlu, kichaniu,
wydmuchaniu nosa, po jedzeniu, piciu;

 odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz
maseczkę ochronną;

 zużyte rękawiczki i opakowania, w których zostały dostarczone produkty wyrzucają
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;

 po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami
zapewnionymi przez dyrektora przedszkola.

Wydawanie posiłków

 posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni (stolik do wydawania posiłków) przez pomoc
nauczyciela;

 posiłki podają dzieciom nauczyciele, pomoce nauczyciela;
 dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach przy zachowaniu

bezpiecznego dystansu – 1, 5 m, a po skończonym posiłku powierzchnie stołów oraz
krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki są
dezynfekowane.



Konserwator

 dokonuje samoobserwacji i pomiaru temperatury 2 x dziennie. W przypadku
podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) zostaje w domu i korzysta z teleporady
medycznej;

 przestrzega reżimu higienicznego na terenie placówki;
 zabezpiecza taśmą sprzęty i piaskownicę przed używaniem;
 prace konserwatorskie wykonuje w pomieszczeniach bez dzieci;
 jeśli istnieje potrzeba prac naprawczych w kuchni wówczas korzysta z maseczki i

rękawic, fartucha.

V. Przepisy końcowe

1. Procedura bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa obowiązuje w przedszkolu
do czasu ich odwołania. 2.
Wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice /opiekunowie prawni są zobowiązani do ich
znajomości i przestrzegania.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2020
z dnia 5.06.2020r. Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka

ANEKS NR 1

do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii
koronawirusa w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka

w Kudowie-Zdroju

Na podstawie:

 wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na
podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322, 374 i 567)

Wprowadza się następujące zmiany:

IV. Zasady funkcjonowania przedszkola

2. Ze względu na sytuację epidemiczną ogranicza się liczebność grupy przedszkolnej do
16 dzieci (minimalna przestrzeń 3m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna) w zależności
od powierzchni sali bawialnej.

Nauczyciel, pomoc nauczyciela
 organizuje pobyt dzieci na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej

odległości od osób trzecich na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej
możliwości-wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

 W przypadku korzystania z placu zabaw poza terenem przedszkola, z
dostępnych sprzętów korzysta jedna grupa dzieci. Przed użyciem zostają one
zdezynfekowane lub oczyszczone.



Załącznik nr 1 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa
w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Oświadczenie rodzica z deklaracją

……………………………………………………………………..………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………..………………………………….………….

(imię i nazwisko dziecka)
jest uprawnione do korzystania w pierwszej kolejności z możliwości uczęszczania do
przedszkola przewidziane dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dziecko nie ma
zapewnionej opieki w domu, ze względu na brak możliwości pogodzenia jej z pracą. W razie
konieczności okażę zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie przez pracodawcę
spełniającego powyższe kryteria.
Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Deklaruję, że w okresie epidemii moje dziecko będzie przebywało w przedszkolu

od dnia ……………………………..……., w godzinach od ……..………..... do ……..……..……..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………….……………



Załącznik nr 2 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa
w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

……………………………………………………………………..………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że moje dziecko………...……………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

jest zdrowe (bez duszności, kaszlu, kataru, gorączki, biegunki, utraty apetytu, utraty węchu
lub smaku i innych niepokojących objawów chorobowych) i nikt z domowników nie
przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej z powodu Covid-19. Oświadczam
również, że znana mi jest treść Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa przedszkola w czasie
epidemii w związku z zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 i korzystaniem z usług Przedszkola
im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju w okresie uruchomienia placówki w reżimie
sanitarnym. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30
minut) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego
dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej
wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie i członków mojej
rodziny, personelu przedszkola i innych dzieci w przedszkolu Covid-19.
Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę
wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z
zewnątrz.
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka jeżeli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych. ………………………………………………………………………………
………… (imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, że znana mi jest treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych w związku z korzystaniem z usług Przedszkola im. Kubusia Puchatka w
Kudowie-Zdroju w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym.

Nr telefonu w razie konieczności szybkiego
kontaktu:………………………………………………………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………..



…………………………………………………..
Data, miejscowość

………………………………………………….
Pieczęć placówki

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w związku z korzystaniem z usług Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
 administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Przedszkole im. Kubusia Puchatka, ul. 1-go Maja 16, 57-350 Kudowa

Zdrój,
tel. 74 8661 447,e-mail: przedszkole@puchatek-kudowa.pl

 dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie epidemii Koronawirusa odpowiedniej
opieki,

 przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie:
o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w

relacji z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zakresie danych identyfikacyjnych,
o art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia

publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnym, w relacji z art. 8a ust.5 pkt
2) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie danych dotyczących zdrowia,

o art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody w zakresie pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka
konieczność,
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych,

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości
pobytu dziecka w placówce,

 wyrażanie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jest dobrowolne i nie ma konsekwencji jej niewyrażenia,
 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom,
 dane przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie kategorii archiwalnej akt,
 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed

cofnięciem zgody, prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione
prawa lub naruszało RODO,

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl



Załącznik nr 3 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa
w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia pracownika

Data: …………………………….
Imię i nazwisko: …………………….

Oświadczam, że jestem zdrowa/y (bez duszności, kaszlu, kataru, gorączki, biegunki, utraty
apetytu, utraty węchu lub smaku i innych niepokojących objawów chorobowych) i nikt z
domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej z powodu Covid-19.
Oświadczam, że znana mi jest treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych w związku z korzystaniem z usług Przedszkola im. Kubusia Puchatka w
Kudowie-Zdroju w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym.

Niniejszym oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą.

……………………………..….
(podpis pracownika)

…………………………………………………..
Data, miejscowość

………………………………………………….
Pieczęć placówki

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w związku z uruchomieniem placówki w reżimie sanitarnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
 administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Przedszkole im. Kubusia Puchatka, ul. 1-go Maja 16, 57-350 Kudowa

Zdrój,
tel. 74 8661 447,e-mail: przedszkole@puchatek-kudowa.pl

 dane przetwarzane będą w celu świadczenia pracy w czasie epidemii Koronawirusa,
 przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie:

o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w
relacji
z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w zakresie danych identyfikacyjnych,

o art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnym, w relacji z art. 8a ust.5 pkt
2) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie danych dotyczących zdrowia,

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości
świadczenia pracy,

 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom,
 dane przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie kategorii archiwalnej akt,
 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa
lub naruszało RODO,

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl



Załącznik nr 4 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa
w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka przebywającego pod opieką Przedszkola
im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju podczas szczególnego reżimu sanitarnego
w związku z COVID – 19

Imię i Nazwisko dziecka

Godzina zauważenia objawów

Jakie wystąpiły objawy

Godzina poinformowania
rodziców

Kto został poinformowany

Podpis osoby informującej

Pomiary temperatury

Godzina Odczytana temperatura

Inne zaobserwowane objawy:...................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...……
………………………………………….......................................................................................

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna: .............................................................



W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym
reżimem sanitarnym w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju informujemy,
iż Rodzice są zobowiązani do:
- kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka;
- pozostawienia dziecka w domu;
- przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do
przedszkola;
- w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do
natychmiastowego poinformowania placówki.

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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