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§ 4 procedury BHP – pkt. 5 

Zagrożenie znaczące- zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne 

uszkodzenie zdrowia lub śmierć 

 

procedowanie bezpieczeństwa 
 

                                         Placówka………………………………………………………………………. 

 

 

Miejscowość   ……………………………..  dnia  ……………….………………………. 

 

 

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela firmy 
Audytującej AUDYT –SYSTEMS Artur Domagała jest zabronione. 

 

 

 



 

 

 SZANOWNY  RODZICU ! 

 
W celu ograniczenia transmisji wirusa SARS COV-2 dyrektor placówki do czasu wygaśnięcia 

pandemii i ograniczeń prawnych informuję w wprowadzonych rozwiązaniach: 

 

RODZICU UNIKAJ FORMY PRZYWITANIA  PRZEZ PODANIE DŁONI 
PRACOWNIKOWI PLACÓWKI 

 

1-Przed przyjęciem do placówki rodzic informuje dyrektora o faktycznym stanie zdrowia 
swojego dziecka. 

 

2-Rodzic przyprowadza do placówki tylko zdrowe dziecko, bez objawów jakiejkolwiek 
infekcji. 

 

3-Jeżeli w domu dziecka jest infekcja wirusa SARS CoV-2 (dziadkowie, rodzice lub inni 
członkowie rodziny) lub jest zastosowana kwarantanna ,rodzic nie przyprowadza dziecka       
do placówki pomimo braku objawów Infekcji u dziecka. 

 

4-Rodzic doprowadza swoje dziecko do miejsca wyznaczonego w placówce przez dyrektora. 

 

5- Rodzic odbiera  swoje dziecko z miejsca wyznaczonego w placówce przez dyrektora. 

 

6-Dyrektor ogranicza wejście na placówkę  rodzicom- minimalizując  transmisje wirusa SARS 
CoV-2 ,a wszystkie sprawy związane z pobytem dziecka w placówce omawia przez telefon lub 
drogą e-mailową. 



 

 

7-Dyrektor wprowadza zakaz wejścia rodziców na plac zabaw podczas pobytu tam dzieci 

a odbiór dziecka jest uwarunkowany zachowaniem odległości min.2 metrów od pracownika 
placówki. 

 

8-Dyrektor oznajmia, iż wszystkie opłaty muszą być dokonywane poprzez bankowość 
elektroniczną. 

 

9-Dyrektor zobowiązuje rodzica o poinformowanie go w trybie pilnym drogą telefoniczną               
w razie wystąpienia u dziecka objawów infekcji . 

 

10-Rodzic potwierdza powyższą informacje sms-m, lub e-mailem. 

 

11-W związku z zakazem przynoszenia  zabawek z domu, rodzic zwraca szczególną uwagę by 
dzieci nie przynosiły do placówki  również innych przedmiotów . 

 

12-Dyrektor wprowadza obowiązek pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym                            
u dzieci przed wejściem do placówki. 

 

13-Dzieci z podwyższoną temperatura nie będą przyjmowane do placówki. 

 

14-Pomiaru temperatury będzie dokonywał wyznaczony pracownik w obecności rodziców. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15-Dyrektor zwraca się z prośbą do rodziców o nie tworzenie kolejki i zachowanie odstępu 
min.2 m. pomiędzy rodzicami gdyby zaszła taka konieczność przed wejściem podczas 
pomiaru temperatury. 

 

 

16-Rodzicu jeżeli Twoje dziecko ukończyło 4 lata pamiętaj o zastosowaniu indywidualnej 
osłonie nosa i ust podczas drogi do i z placówki u dziecka. 

 

17-Rodzicu poinformuj swoje dziecko o zachowaniu zasad higieny i zakrywaniu twarzy np. 
łokciem przy kichaniu i poinformuj  dziecko przed przyjęciem do placówki,  że 
nauczycielka(ciocia) może być w maseczce na twarzy.  

 

18-Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że 
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie. 
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………………………....                                                                                                      Opracował: 
Starszy  Specjalista ds. BHP/Auditor Systemu HACCP 

                                                                                                                                                                                                                                                              Hazard Analysis and Critical Control Point 

                                                                                                                                                                                                                                            Data Protection Officer (DPO) 

                                                                                                                                                                                                                                                     Artur Domagała 

                                                                                                                                                                                                                                                Systemu  Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  PN-N 18001:2004 

certyfikat nr DA / BHP-PK-K-03/ S /2007 

wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 

r.c. European Organization  for Quality (EOQ) 


