
Zasady organizacji i funkcjonowania placu zabaw w dobie COVID 
 

1. Uczestnikiem placu zabaw jest dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów). 

 

2.  Na placu zabaw przebywa tylko jedna grupa dzieci z opiekunem. 

 

3. Wyjścia na plac zabaw zorganizowane są rotacyjnie od godz. 10.00. 

 

3. Opiekunowie czuwają 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 w kierunku innych). 

 

5. Bezwzględnie pamięta się o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po 

zakończonej zabawie na placu zabaw. 

 

6. W opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw nie są angażowane 

osoby powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

 

7. W trakcie zabawy na placu nie spożywa się posiłków oraz napoi. 

 

8. Gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie 

przerwać pobyt na placu zabaw. 

 

9. Gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie na bieżąco 

pilnują, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a rodzice/opiekunowie po powrocie 

do domu dbają o ich dezynfekcję, umycie z użyciem detergentu lub wypranie. 

 

10. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie                         

z przeznaczeniem danego produktu biobójczego.   

 

11. Plac użytkuje się zgodnie z przeznaczeniem, z zachowaniem należytego stanu sanitarno-

technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego  pogorszenia jego 

właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

 

12. Na placu znajduje się odpowiednia liczba pojemników na odpady komunalne. 

 

13. Prace porządkowe są monitorowane codziennie, ze szczególnym uwzględnieniem 

regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub 

dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw odbywa się 

rano po godz.8.00, aby zabezpieczyć go po możliwym korzystaniu przez inne osoby  

poprzedniego dnia po szkole. 

 

14. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych 

osób postronnych w trakcie trwania zajęć w oddziale przedszkolnym i szkole. 
 


