
 

Procedury pracy pracowników niepedagogicznych w trakcie trwania pandemii  

  

Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować 

się z dziećmi oraz nauczycielami opiekującymi się dziećmi.  

  

1. Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do zachowania w kontaktach ze sobą 

odpowiedniej odległości, tj. co najmniej 2 m.  

2. Pracownicy przygotowujący posiłki zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków 

w rękawiczkach.  

3. Pracownicy, poruszając się po placówce, ograniczają się do pobytu tylko w wyznaczonych 

swoich stanowiskach pracy. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi 

osobami, pracownikami i dyrektorem, wymagane jest  noszenie maseczek oraz zachowanie 

minimum dystansu 2m.  

4. Kucharka, pomoc kuchenna oraz intendent nie wchodzą na sale przedszkolne.  

5. Pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do dbania o swoje miejsce pracy, 

dezynfekując na zakończenie dnia sprzęty oraz narzędzia, których używał.  

6. Należy zwracać uwagę, aby często i regularnie myć ręce oraz je dezynfekować.  

7. Zabrania się organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu.  

8. Pracownik musi natychmiast powiadomić dyrektora o nagłej zmianie / pogorszeniu stanu 

swojego zdrowia. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, który zgłosił dyrekcji pogorszenie 

stanu zdrowia, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi                       

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe  (klamki, poręcze, 

uchwyty, itp.)  

10. Intendent ogranicza do minimum kontakty osobiste z kontrahentami i zawsze w takich 

kontaktach jest zabezpieczony środkami ochrony osobistej, tj. maseczka i rękawiczki. 

11. Intendent musi zachować szczególną ostrożność przy odbiorze towaru od dostawcy, 

zawsze założyć rękawiczki, a po wykonaniu czynności dokładnie umyć ręce wodą 

z mydłem i zdezynfekować.   

12. Woźne wykonują swoje obowiązki ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne mycie  

i dezynfekowanie miejsc oraz sprzętów używanych przez dzieci i zabawek po zakończonej 

zabawie. Mycie i dezynfekcja sprzętów i zabawek w oddzielnej procedurze.    

13. Tylko jedna woźna jest przydzielona do pomocy i dezynfekcji w sali do jednej grupy.                 

Za porządek i dezynfekcję korytarza, traktów komunikacyjnych odpowiedzialny jest 

wyznaczany pracownik. 

14. Dezynfekcja środkami dezynfekującymi w salach przeprowadzana jest pod nieobecność 

dzieci w sali i zakończona dokładnym wietrzeniem pomieszczenia.  

 

    

 


