
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2020 

Dyrektora Zespołu,,Kubusiowe Maluchy” w Woli 

z dnia 28.08.2020 r. 

 

Regulamin organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 w czasie epidemii  

Covid-19 w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli 

 

 

Rozdział I 

 Postanowienia Ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3  

w Zespole ,,Kubusiowe Maluchy” w Woli w czasie epidemii o której mowa w ustawie z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegania, 

przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695), zwanym dalej 

„okresem epidemii”. 

 

Rozdział II 

Organizacja pracy Zespołu ,,Kubusiowe Maluchy” w Woli 

 

§ 2 

 

1. W okresie realizacji opieki w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli (zwanym dalej 

Zespołem) w siedzibie placówki na warunkach organizacyjnych i  sanitarnych 

określonych w 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 

wydanych na podstawie art. 8 ustawy  z dnia  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), zwanych dalej 

„wytycznymi” oraz niniejszego regulaminu. 

2. Zespół funkcjonuje w czasie pracy ustalonym przez Dyrektora, dostosowanym do potrzeb 

rodziców z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych. 

3. Zespół zapewnia opiekę dla 48 dzieci. 

4. Do placówki od dnia 1 września może uczęszczać 48 dzieci. Ze względu na brak 

możliwości organizacyjnych dzieci w placówce podzielono na II grupy. Do Sali nr 0 oraz 

Sali nr 3 zostało przydzielonych 4 stałych opiekunów i 24 dzieci, natomiast do Sali nr 1, 

Sali nr 2 i Sali nr 4 przydzielono 3 stałych opiekunów i 24 dzieci. 

5. Każda sala dysponuje swoją jadalnią oraz przestrzenią do zabawy i odpoczynku,  

a korzystanie z łazienki i szatni odbywa się z uwzględnieniem zmianowości grup. 

6. Organizacja dnia pracy w tym godziny posiłków i czynności opiekuńczo-wychowawcze 



nie ulega zmianie, jak w Ramowym Rozkładzie Dnia. 

7. Przygotowanie posiłków, zmywanie i wyparzanie naczyń i sztućców oraz sterylizacja 

butelek odbywa się w Gminnym Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Kubusia Puchatka  

w Woli, który mieści się w tym samym budynku, co Zespół „Kubusiowe Maluchy”  

w Woli. Szczegóły odbioru z przedszkola przygotowanych posiłków określa załącznik  

nr 6 do niniejszego regulaminu, tj. „Procedura odbioru i dostarczania posiłków w Zespole 

„Kubusiowe Maluchy” w Woli”. 

§ 3 

 

 

1. Na stronie internetowej Zespołu, publikowane są bieżące informacje o organizacji opieki 

w okresie epidemii, wytyczne dotyczące organizacji opieki w okresie epidemii, aktualne 

komunikaty o organizacji opieki w okresie epidemii w szczególności wynikające z 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra 

Zdrowia. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz 

procedurami obowiązującymi w placówce oraz do złożenia oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do informowania placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej, związanej z koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19 w najbliższym otoczeniu rodziny. 

§ 4 

 

1. Organizację przyprowadzania i odbierania dzieci do Zespołu z zachowaniem 

warunków wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego określa 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

2. W Zespole mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

3. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osobę zdrową, 

niewykazującą objawów związanych z Covid-19. 

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

domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. 

5. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza/odbiera dziecko z zachowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa (osłonięte usta i nos, dezynfekcja rąk). 

6. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzając/odprowadzając dzieci powinni 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych 

dzieci, rodziców wynoszący minimum 1,5 m. 

7. Dziecko przyjęte/odbierane będzie przez opiekuna w strefie rodzica 

z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności (osłonięte usta i nos, dezynfekcja rąk ). 

8. Przy przyjęciu dziecka wykonywany będzie pomiar temperatury ciała dziecka  

i odnotowany w rejestrze. W przypadku zaobserwowania u dziecka w czasie przyjęcia 

objawów chorobowych dziecko nie zostanie przyjęte. 

 

 



 

 

 

§ 5 

 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych zostanie wdrożony Plan 

postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na chorobę wywołaną przez 

COVID-19, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

2. Wyznaczone zostaje pomieszczenie izolowania dziecka, u którego opiekunowie 

stwierdzili niepokojące objawy choroby, do czasu odebrania go przez rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

3. W celu szybkiej ścieżki komunikacji, w godzinach pobytu dziecka w placówce rodzic 

musi być dostępny telefonicznie – pod numerem telefonu podanym w oświadczeniu. 

4. Szczegółowe wytyczne dotyczące komunikacji z rodzicem zawiera załącznik nr 5 do 

niniejszego regulaminu, tzw. „Procedura szybkiej komunikacji z rodzicem”. 

5. Wszelkich informacji dotyczących pobytu dziecka w placówce udziela opiekun 

telefonicznie w godzinach pod numerem telefonu 603 367 027. 

 

Rozdział III  

Zasady higieny i bezpieczeństwa 

 

§ 6 

 

1. Opiekę nad dziećmi mogą sprawować wyłącznie osoby zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych, które złożyły u pracodawcy stosowne oświadczenie dotyczące sytuacji 

zdrowotnej swojego najbliższego otoczenia. 

2. Opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego informowania pracodawcy o każdej 

zmianie w zakresie swojej sytuacji zdrowotnej. 

3. Opiekunowie winni zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min.  

1,5 m. 

4. Personel opiekuńczy używa w razie potrzeby fartuchów ochronnych a także innych 

środków ochrony indywidualnej, jak maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe. 

5. Pracownicy zobowiązani są do częstego i regularnego mycia rąk wodą z mydłem, 

zgodnie z załączonymi instrukcjami oraz do regularnej ich dezynfekcji. 

6. Osoby trzecie na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie w niezbędnym zakresie 

i za zgodą Dyrektora, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłonięte usta 

oraz nos, dezynfekcja rąk.  

7. Przed wejściem do budynku przez osoby dorosłe należy obligatoryjnie zdezynfekować 

ręce. Pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się tuż za drzwiami wejściowymi.  

 

§ 7 

 

 

1. Wszystkie sale należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę. 



2. Opiekunowie zobowiązani są do częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, 

szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 

3. Każdorazowo po skorzystaniu z toalety przez dzieci i personel należy ją 

zdezynfekować. 

4. Do pomiaru temperatury wykorzystywane są bezdotykowe termometry, które 

podlegają dezynfekcji po dokonaniu pomiarów w danej grupie dzieci. 

5. Na terenie placówki prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości zabawek, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, blatów 

stolików, fotelików do karmienia, włączników, krzeseł). 

6. W każdym pomieszczeniu podlegającemu dezynfekcji znajduje się karta porządkowa, 

na której pracownik odnotowuje fakt dezynfekcji pomieszczenia wraz z podaniem 

daty, godziny i umieszczeniem swojego podpisu. 

7. W zakresie utrzymania porządku na terenie Zespołu stosuje się zapisy załącznik nr 7 

do niniejszego regulaminu tj. „Procedurę mycia wyposażenia i zabawek”. 

 

 

§ 8 

 

 

1.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracowników należy 

stosować procedurę postępowania na wypadek zakażenia wirusem lub zachorowania na 

COVID-19 stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 9 

1. Dyrektor przeprowadza kontrolę gotowości Zespołu do wznowienia opieki i sporządza 

protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do regulaminu. 

2. Protokół o którym mowa w ust. 1, dyrektor przekazuje Zespołowi Oświaty i Wychowania 

w Miedźnej z s. w Woli najpóźniej w przededniu wznowienia opieki. 

 

 

Rozdział VI  

Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

 

1. Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i przestrzegania postanowień w nim zawartych, co potwierdza w składanym 

oświadczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

2. Każdy pracownik Zespołu ,,Kubusiowe Maluchy” w Woli zobowiązany jest do zapoznania 

się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania postanowień w nim zawartych co 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.  

 



 

 

 


