
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. 

 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie 

art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 195) 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest 

szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-

19. 

 

Organizacja opieki w podmiocie 

 Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów. 

W przypadku dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zapewnić, 

aby dzieci ich nie udostępniały innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki. 

 Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów 

przyprowadzających/odbierających dzieci do/z podmiotu w odniesieniu do pracowników 

podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców. 

 Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

 Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

 Rekomenduje się nie przyprowadzanie dziecka do podmiotu, jeżeli w domu przebywa osoba w 

izolacji w warunkach domowych. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

 Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy 

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Rekomenduje się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zasłaniali 

nos i usta przy pomocy maseczki. 
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