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PROCEDURA ZASAD ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA  PLACU ZABAW 

NA CZAS PANDEMII 

obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie w związku 

 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wariant A) 

 

Podstawa prawna: 

− Wytyczne przeciwepidemiologiczne dla funkcjonowania placów zabaw zlokalizowanych na 

otwartym powietrzu w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce  

− Wytyczne MEN, MSZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r.  

 

Cel procedury: Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie 

ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

 

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników 

szkoły podczas dezynfekcji i korzystania z placu zabaw 

 

Zakres odpowiedzialności za dezynfekcję: konserwator 

 

Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury 

ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-19. 

 

Zasady korzystania z placu zabaw:  

 

1.  Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko/uczeń zdrowe/y, bez objawów chorobowych   

     sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).  

2.  Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej   

     1, 5m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).  

3.   W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego  

     1, 5m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub    

     jej  kontynuację w późniejszym czasie.  

4.  Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny  

     dziecka/ucznia np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem   

     podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi  

     uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie      

     kierunku innych).  

5.  Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna po zakończonej  

     zabawie na placu zabaw.  

7.  Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.  

8.  W przypadku gdy dziecko zgłasza  bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy   

     niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw. Należy poinformować osobę wyznaczoną  

     o zaistniałej sytuacji, która uda się z dzieckiem/uczniem do izolatki.   

9.  Na placu zabaw w tym samym czasie może przebywać tylko jedna grupa/klasa.  
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10. Na placu zabaw  dziecko/uczeń korzysta wyłącznie ze sprzętu szkolnego. 

11. Dyrektor szkoły dba o utrzymanie i użytkowanie placu zabaw zgodnie z przeznaczeniem,   

      w szczególności zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego  

      poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych 

      i prawności technicznej. 

12. Zaleca się wywieszanie na tablicy ogłoszeń przy placu zabaw ogólnych zasad zachowania  

      bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz numerów telefonów do stacji sanitarno- 

      epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację placu zabaw, w tym również do  

      służb medycznych. 

 

Dezynfekcja sprzętu na placu zabaw 

 

1. Sprzęt na placu zabaw należący do podmiotu powinien być czyszczony po 

każdorazowym użyciu przy pomocy detergentu lub płynu dezynfekcyjnego.  

2. Podczas mycia sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, 

dokładnie myjąc jego powierzchnię specjalnym preparatem dezynfekującym. Podczas 

mycia trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate 

powierzchnie. 

3. Należy ściśle przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych 

preparatach – ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W 

przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową 

odporność na działanie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy 

opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od używanego środka do 

dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta). 

4. Po zakończeniu korzystania ze sprzętu i zabawek należy każdorazowo dokonać 

dezynfekcji, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

5. Na placu zabaw powinno umieścić się odpowiednią liczbę pojemników na odpady 

komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób.  

6. Dyrektor monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu lub 

dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw 

powinna odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób. 

7. W przypadku gdy na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica należy  spełnić 

wymagania higieniczne poprzez:  

a) zasłanianie piaskownicy na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana, 

b) wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, 

c) wymienianie piasku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności 

widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych). 


