
 

 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA                         

Z DZIEĆMI –WYCHOWANKAMI 

NIEPEŁNOSPRAWNYMI PRZEDSZKOLI, 

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W 

SZKOŁACH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

KORZYSTAJĄCYCH Z DOWOZU DO              

I Z PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZWIĄZANA 

Z WYSTĘPOWANIEM CHORÓB 

ZAKAŹNYCH ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM COVID-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi- wychowankami 

niepełnosprawnymi  przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych            

w Rudzie Śląskiej korzystających z dowozu do i z tychże placówek oświatowych , w taki 

sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od 

dziecka chorego, a także ustalenie działań, które zminimalizują w/w ryzyko. 

Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania w sytuacji 

nieprzewidzianych okoliczności wymagają postępowania z zachowaniem racjonalnej oceny 

rzeczywistości, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz innymi 

pracownikami przedszkola.  

Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 Organizacji opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi korzystającymi z dowozu do i z 

placówek oświatowych: 

 

Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy pracowników, wychowanków przedszkoli, a także 

rodziców/opiekunów prawnych . 

 

Informacje ogólne  

KORONAVIRUS (COVID-19) 

Od zakażenia do pojawienia się objawów może minąć 1–14 dni. Najczęstsze objawy 

choroby koronawirusowej (COVID-19) to:  

kaszel, 

gorączka, 

zmęczenie, 

trudności z oddychaniem (w ciężkich przypadkach). 

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni dziecko- wychowanek przedszkola lub członek jego 

najbliższej rodziny, z którym na co dzień dziecko zamieszkuje, przebywał w miejscu, gdzie 

występuje KORONAVIRUS bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor przedszkola. 



Dodatkowo rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość kontaktować się w sprawie 

koronawirusa pod numerem infolinii-INFOLINIA W SPRAWIE KORONAVIRUSA – 800 190 590 

W przypadku, gdy istnieje podejrzenie zakażenia dziecka – wychowanka przedszkola lub 

innego członka jego rodziny, z którym dziecko zamieszkuje rodzice mają zakaz 

przyprowadzania dziecka do przedszkola.  

Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia rodziców i bliskich oraz stanu zdrowia 

dziecka wyjaśniane są natychmiast w rozmowie z rodzicem/prawnym opiekunem, w formie 

umożliwiającej najszybszy kontakt np. telefonicznie lub innymi metodami zdalnej 

komunikacji. 

Zaleca się aby rodzice zwracali uwagę dziecku oraz przestrzegali następujących zasad:  

 Częste mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem odkażającym. 

 Unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust. 

 Zasłanianie ust i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką w przypadku 

kaszlu lub kichania.  

 Nie zbliżanie się do osób chorych. 

 Zaopatrzanie dziecka w maseczkę – dotyczy dzieci powyżej 4 roku życia.  

 Przyprowadzanie do  miejsca zbiórki ,placówki dziecka zdrowego – bez objawów 

chorobowych. 

 Nie posyłanie dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba  na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 

Profilaktyka zdrowotna w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w tym szczególnie 

COVID-19 

Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez 

ich wczesne wykrycie i leczenie. 

Profilaktyka zdrowotna przebiega w następujących fazach: 

 profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, 

 profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie 

czynników ryzyka, 

 profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej 

wczesne wykrycie i leczenie, 

 profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań. 

 

 



Profilaktyka wczesna – działania 

 

1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych i opiekuńczych 

2. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co 

wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku 

fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ 

odpornościowy wychowanka. 

3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do pojazdu . Należy wietrzyć pojazd 

zwracając jednak uwagę by nie doprowadzić do wychłodzenia organizmu dziecka           

i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, przeziębień i osłabienia układu 

odpornościowego dzieci.  

4. Edukacja dzieci w zakresie: 

 mycia i dezynfekcji rąk po skorzystaniu z toalety , 

 dbałość o czystość rąk –częstsze mycie wodą z mydłem 

 zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci 

i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci, 

 prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa 

w jednorazową chusteczkę. 

5. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia. 

 

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej w tym 

szczególnie COVID-19 

1. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, dziecko natychmiast zostaje odizolowane  w placówce, do której uczęszcza 

od pozostałych dzieci i przebywa  w izolatce, pod opieką, aż do momentu odbioru 

przez rodziców, którzy w trybie natychmiastowym są wzywani do placówki .Nie może 

być dopuszczone do korzystania z przewozu. 

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej 

rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora 

placówki  do której uczęszcza dziecko o jego zachorowaniu, a on  dyrektora 

Miejskiego Przedszkola nr 47  z Oddziałami Integracyjnymi. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są 

do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu 

leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci 

niepełnosprawnych korzystających z przewozu do i z przedszkoli ,oddziałów 

przedszkolnych w szkołach . 



 

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW: 

1.Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas przewozu do i z placówek 

oświatowych, rodzic powinien obowiązkowo przekazać dyrektorowi istotne informacje               

o stanie jego zdrowia. 

2.Zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi- przewozu do i z placówki i zachęcać do jej używania poprzez rozmowę i 

przykład. 

3.Przyprowadzić na miejsce zbiórki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

4.Nie posyłać dziecka do przedszkola, a tym samym nie  korzystać  z usługi bezpłatnego 

przewozu dziecka do placówki ,jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza. 

5. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola a tym samym pojazdu ,którym jest 

dziecko dowożone do placówki  niepotrzebnych zabawek czy przedmiotów. 

6.Regularnie przypominać dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że 

powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie. 

7.Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, 

jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien stosować te zasady- dziecko uczy się 

przez obserwację dobrego przykładu. 

Organizacja opieki dla dzieci niepełnosprawnych korzystających  z przewozu                    

do /z placówek oświatowych  w sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19: 

1.Rodzice podpisują stosowne oświadczenia przed pierwszym skorzystaniem  przez dziecko 

z przewozu , które od tej pory będą obowiązywały . 

2.Z przewozu może korzystać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących niepokojącą infekcję górnych dróg oddechowych ,bądź chorobę zakaźną , 

które zostaje przyprowadzone przez rodzica/opiekuna  na miejsce zbiórki. 

3.Dzieci korzystające z przewozu są  przyprowadzane/ odbierane z miejsca zbiórki także 

TYLKO przez osoby zdrowe. 

4.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  

dziecko nie może korzystać z przewozu  



5.Opiekun odbiera dziecko od rodziców/opiekunów ubrany w przyłbice bądź maseczkę. 

6.Rodzice /opiekunowie prawni przy podprowadzaniu dziecka bądź jego odbiorze 

zachowują bezpieczną odległość 1,5 m względem siebie. 

7.Rodzic /opiekun prawny ma obowiązek posiadania maseczki zakrywającej usta i nos 

natomiast  dziecko  niepełnosprawne  może mieć maseczkę , jeśli  tylko znosi jej noszenie  

i nie ma problemu z oddychaniem podczas przejazdu ,gdy będzie korzystało z przewozu 

busem  do i z placówki. 

8.Opiekunka przed wejściem dziecka do pojazdu mierzy mu temperaturę ,co zostaje 

odnotowane w kartach pomiaru temperatury po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców –

co jest obligatoryjne. 

9.Następnie opiekunka usadza dzieci w busie zgodnie z ustalonymi wytycznymi GiS i 

zasadami obowiązującymi w transporcie publicznym. Obecnie pojazdem można przewozić 

tyle osób  ,ile wynosi : 

a)100 % liczby miejsc siedzących albo 

b)50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji 

technicznej lub dokumentacji techniczno –ruchowej dla danego typu środka transportu 

albo pojazdu ,przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co 

najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych (strefa czerwona) 

10.Podczas odbioru dzieci odwożonych do rodziców opiekunka również   mierzy 

temperaturę dziecka przed jego wejściem do pojazdu. 

11.Pozostałe punkty dotyczące organizacji przewozu dzieci do i z przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej  zostały zawarte w 

regulaminie z dnia 31.08.2020 r opracowanym   przez przewoźnika, z zaznajomieniem się 

którego rodzice /opiekunowie prawni podpisują oświadczenie  . 

12.Procedurę odnośnie dezynfekcji pojazdu używanego do przewozu dzieci do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej opracował 

przewoźnik Aneta Tomaszczyk. 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

  

Imię i Nazwisko  dziecka………………………………………………  

  

  

1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem 

bezdotykowym //przed wejściem dziecka do pojazdu (busa) bądź w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych  

  

  

                ………………………………  

Podpis rodzica /opiekuna prawnego 

2. Oświadczam, że nic mi nie wiadomo o tym, aby moje dziecko 
…………………………………………………………….…….miało kontakt z osobą zakażoną  
wirusem Covid-19 a także oświadczam, że nikt z członków najbliższej 
rodziny dziecka oraz jego otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie 
przejawia widocznych oznak choroby(kaszel, katar, podwyższona 
temperatura, bóle mięśni).  

  

                                                                                                 ……………………………….  
 Podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

3. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących  podczas 
dowozu do i z placówek oświatowych procedur związanych z reżimem 
sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola w razie 
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu  w placówce.  

   

                    …………………………….  
 Podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich 
zmianach w sytuacji zdrowotnej dziecka oraz osób w jego najbliższym 
otoczeniu i rodzinie- w szczególności odnośnie podejrzenia lub stwierdzenia 
zakażeniem wirusem Covid-19.  

………………………………..  
 Podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 ………………………………….  

/podpis osoby przyjmującej oświadczenie/  



 

POMIAR TEMPERATURY 
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MP PRZY SZKOLE 35 
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 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLE  SPECJALNEJ 12 
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