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Procedura dotycząca zasad higieny na placach zabaw w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolych oraz w żłobkach w Mikołowie 

 
1. Podstawa prawna 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ) z dnia 11 marca 2020r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi 
do lat 3 z dnia 4.05.2020 https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-
glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/ 

• Komunikat MEN: Otwieramy przedszkola od 6 maja br. Http: // www. Kuratorium. 
katowice.pl/index.php/wazne/komunikat-men-otwieramy-przedszkola-od-6-maja-br/ 

• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 r. – Koronawirus 
SARS-CoV-2 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 
2. Cel procedury 
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania na placu zabaw (należącym do 
przedszkola), tak aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka 
chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko. 
 
3. Przedmiot procedury 
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

• zasad higieny na placu zabaw w przedszkolu 
 
4. Zakres procedury 
Zakres stosowania dotyczy dyrektorów, opiekunów dzieci, pomocy do dzieci, oraz wychowanków 
placówki. 
 
5. Wytyczne dla Dyrektorów: 

• Na placu zabaw (należącym do placówki) poszczególne grupy dzieci nie powinny się 
kontaktować ze sobą wzajemnie. 

• Należy zapewnić dezyfekowanie placu zabaw po każdej grupie. 
• Na koniec zajęć, gdy dzieci nie korzystają z placu zabaw należy go oznaczyć taśmą 

zabezpieczającą przed użyciem. 
• Przy wejściu do budynku powinien być umieszczony płyn do dezyfekcji rąk oraz informacja 

o obligatoryjnym dezyfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu. Nie 
zaleca się dezyfekcji rąk dzieci tym płynem. 

• Do grupy dzieci należy przyporządkować tych samych opiekunów. W opiece nad grupą 
pomaga nauczycielowi personel pomocniczy ( woźna lub pomoc nauczyciela ), która 
przyprowadza i odprowadza dzieci, wychodzi z dzieckiem do toalety oraz towarzyszy 
nauczycielowi podczas pobytu na placu zabaw. 

 
6. Wytyczne dla personelu: 

• Należy korzystać tylko z placu zabaw należącego do placówki.  Nie wolno organizować wyjść 
poza teren instytucji. 

• Należy zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź opiekun powinien myć 
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dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze 
świeżego powietrza. Należy zorganizować pokaz właściwego mycia rąk. Należy przypominać 
i dawać przykład dzieciom. Można uatrakcyjnić mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe 
(obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, śpiewanie  
w trakcie mycia. 

• Opiekunowie podczas pracy powinni zachować dystans społeczny między sobą min. 1,5 m 
• Podczas przeprowadzania dezyfekcji sprzętu na placu zabaw należy ściśle stosować się do 

zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezyfekcji. Po dokonaniu 
dezyfekcji należy to odnotować w rejestrze mycia i dezyfekcji placu zabaw. 

• Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem 
opiekującym się dziećmi. 

• Jeżeli na placu zabaw wykorzystuje się zabawki np. piłki to należy je systematycznie 
dezyfekować. Jeśli piłką bawi się więcej niż jedno dziecko – mogą ją używać tylko do 
kopania. 

• W przypadku braku możliwości skutecznej dezynfekcji urządzenia jak np. piramida linowa, 
piaskownica, urządzenia, które są podsypane piaskiem zachodzi konieczność wyłaczenia ich 
z użytkowania przez dzieci i oklejenie taśmą zabezpieczejącą. 

 
 
Postanowienia końcowe 
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki. 
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 
placówki. 
3. Za zapoznanie pracowników  z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki. 
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