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Załącznik do Zarządzenia nr 8/2022

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Płocku

Z dnia 01.04.2022 r.

Zasady Bezpieczeństwa Zdrowotnego

w związku zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID 19

w Miejskim Przedszkolu nr 27 w Płocku
I. Wewnętrzne Zasady Bezpieczeństwa Zdrowotnego w Miejskim Przedszkolu nr 27 w

Płocku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19:

1. Zadania dyrektora

2. Zadania nauczycieli:

3. Zadania pracowników administracji i obsługi

4. Zadania pracowników kuchni i referenta

5. Obowiązki rodziców /opiekunów prawnych

6. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia choroby u pracownika przedszkola.

II. Procedury organizacji pracy przedszkola:

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

2. Procedura odbierania dziecka z przedszkola.

3. Organizacja pracy przedszkola.

4. Organizacja zajęć rytmiki.

5. Organizacja zajęć z logopedii i terapii pedagogicznej.

6. Szczotkowanie zębów.
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WEWNĘTRZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO W MIEJSKIM

PRZEDSZKOLU NR 27 W PŁOCKU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID 19.

Źródło:

1. Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja).

2. Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 31 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).

3. Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach

w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 Data wydania: 22 października 2021 r.

Opracowanie i konsultacja: Dr hab. n. med. Iwona Paradowska- Stankiewicz – konsultant

krajowy w dziedzinie epidemiologii Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek – konsultant

krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Prof. dr hab. med. Dorota Olczak-

Kowalczyk – konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej .

Cel główny:

 Wprowadzenie Wewnętrznych Zasad bezpieczeństwa Zdrowotnego w Miejskim

Przedszkolu Nr 27 w Płocku znajduje swoje uzasadnienie, w trosce o zdrowie

i bezpieczeństwo dzieci i rodziców, nauczycieli i całego personelu przedszkola w

związku z zagrożeniem epidemicznym.

 Zasady określają zakres obowiązków, zasad i norm postepowania rodziców, nauczycieli

i całego personelu przedszkola w związku z zagrożeniem epidemicznym.

 Rodzice, nauczyciele i personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz

placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Osoby, których dotyczą zasady:

Do przestrzegania procedur zobowiązani są:

• dyrektor,

• wszyscy pracownicy przedszkola,

• rodzice.

http://www.gov.pl/web/edukacja
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1. ZADANIA DYREKTORA:

1) Zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która uniemożliwi nadmierne

grupowanie się osób (dzieci).

2) W miarę możliwości ogranicza przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

3) Przestrzega zasady, że do placówki mogą wchodzić tylko osoby zdrowe bez objawów

infekcji lub choroby zakaźnej.

4) Jeżeli jest to konieczne, dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy

ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami produktów

i artykułów spożywczych- wymaga zabezpieczenia ust i nosa maską ochronną.

5) Przy wejściu do przedszkola umieści płyn do dezynfekcji rąk. Zobliguje dorosłych do

korzystania z niego.

6) Zaopatrzy pracowników w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne).

7) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesi plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcje do

dezynfekcji rąk- również w języku ukraińskim.

8) Dopilnuje by nauczyciele sprawowali nadzór nad dziećmi podczas korzystania

z istniejących sprzętów na terenie przedszkola placu zabaw zgodnie z wytycznymi

GIS.

9) Jeżeli nie może zapewnić codziennego czyszczenia sprzętu z detergentem sprzętu na

przedszkolnym placu zabaw oznaczy go taśmą i odpowiednio zabezpieczy przed

używaniem.

10)Wyda polecenie usunięcia z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można

skutecznie dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe,

np. piłki, skakanki, obręcze, zobliguje personel do systematycznego ich

dezynfekowania.

11) Zapewni sprzęt i środki do dezynfekcji oraz będzie monitorował prace porządkowe, ze

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych,

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

12) Przygotuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie

poinstruuje pracowników, jak należy je stosować.

13) Przekaże pracownikom informację, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę

zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
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14)Wskaże, że do przedszkola nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy,

którzy są chorzy, z objawami infekcji lub choroby zakaźnej.

15)Wyposaży placówkę w termometr bezdotykowy do bezdotykowego pomiaru

temperatury.

16)Wyznaczy i przygotuje odrębne pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można czasowo odizolować osobę w

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

17)Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do:

 organu prowadzącego,

 kuratorium oświaty,

 stacji sanitarno-epidemiologicznej,

 służb medycznych.

18) Przygotuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (np. za pośrednictwem

telefonów).

19)Organizując żywienie, wprowadza zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie

z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

20)Organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, czyszczenie blatów, stołów i poręczy

krzeseł w każdej grupie.

21) Poleca, by wielorazowe naczynia i sztućce były myte w zmywarce z dodatkiem

detergentu w temperaturze min. 60 C i wyparzane.

22)Dyrektor może zawiesić nauczanie stacjonarne i przejść na nauczanie hybrydowe lub

zdalne, po zasięgnięciu opinii powiatowej Stacji Epidemiologicznej i w porozumieniu

z Organem Prowadzącym.

23)Monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych - klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

24)W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów

choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli

jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.

25)Ustala Zasady Bezpieczeństwa Zdrowotnego w Miejskim Przedszkolu nr 27 w Płocku

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid 19.
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26) Śledzi na bieżąco obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa

zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. ZADANIA NAUCZYCIELI:

1) Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek

objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

2) Przed wejściem do przedszkola dezynfekują ręce, udają się do wyznaczonych według

harmonogramu sal, zostawiają odzież wierzchnią w pomieszczeniu do tego

wyznaczonym, myją ręce.

3) Mogą (nie muszą) korzystać ze środków ochrony: maseczek, rękawiczek.

4) Podejmują pracę opiekuńczo – wychowawczo-dydaktyczną wynikającą z zakresu

swoich obowiązków.

5) Przejmują dzieci w drzwiach do sali od pracowników obsługi przypisanych do danej

grupy – nie wychodząc poza obszar sali, w której pracują. Analogicznie sytuacja

wygląda przy odbiorze dzieci.

6) W przystępny sposób wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie

obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone, m.in.:

• stosowanie przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie

rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem.

• nie wkładanie zabawek do buzi,

• nie dotykanie rękoma twarzy, oczu i ust,

• kichanie tylko w łokieć,

• nie dzielenie się zaczętym jedzeniem- (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza

koledze, nie dawaj łyka koledze

• nie przytulanie się, nie dotykanie innych, nie podawanie na przywitanie dłoni,

• bawienie się z zachowaniem bezpiecznej odległości.

7) Zwracają uwagę, aby dzieci w czasie posiłków, zabaw stolikowych zajmowały przy

stolikach stałe miejsca wyznaczone przez nauczyciela, a podczas zabaw i

poobiedniego odpoczynku siedziały na piankowych matach z zachowaniem

stosownego odstępu.

8) Przy czynnościach higienicznych wykonywanych przez dzieci zachowują pełne

bezpieczeństwo, pamiętając o zachowaniu odległości przy wchodzeniu do łazienki, jak

również przy korzystaniu z umywalek i toalet.
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9) Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

Organizują pokaz właściwego mycia rąk. Przypominają i dają przykład, regularnie

myją ręce mydłem i je dezynfekują.

10) Pamiętają o usuwaniu z sali przedmiotów, których nie można skutecznie

dezynfekować.

11)Ustalają z dziećmi zasady korzystania z zabawek - wyznaczone miejsce (plastikowy

pojemnik oznaczony na czerwono), do którego dzieci odkładają zabawki po

skończonej zabawie. Po zdezynfekowaniu w osobnym pomieszczeniu zabawki

trafiają na regał lub do ponownej zabawy.

12)Wietrzą sale /w czasie gdy dzieci nie przebywają w Sali/ oraz, w razie potrzeby,

również w czasie zajęć.

13)Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu.

14) Zachowują społeczny dystans między sobą w każdej przestrzeni, wynoszący minimum

1,5 metra.

15)Organizują aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci

z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie przedszkola, ale również

z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.

16)Dokonują pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność.

17)W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka

niezwłocznie skontaktują się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku

postępowania.

18)Czasowo odizolują dziecko, które przejawia niepokojące objawy choroby do izolatki

(pokój terapii) z zapewnieniem min. 2 metrów odległości od innych osób, przekażą

pod opiekę pracownikowi obsługi i niezwłocznie powiadomią rodziców/.

3. ZADANIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez

jakichkolwiek objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

2. Przed wejściem do przedszkola dezynfekują ręce, udają się do wyznaczonego

pomieszczenia, zostawiają odzież wierzchnią.

3. Pracownicy obsługi usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można

skutecznie uprać lub dezynfekować.

4. Dezynfekują zabawki po skończonej zabawie w oddzielnym pomieszczeniu.
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5. Wietrzą sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie, gdy dzieci nie

przebywają w sali oraz w razie potrzeby, również w czasie zajęć.

6. Przy czynnościach higienicznych wykonywanych przez dzieci zachowują pełne

bezpieczeństwo, pamiętając o zachowaniu odległości przy wchodzeniu do łazienki,

jak również przy korzystaniu z umywalek i toalet.

7. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

Przypominają i dają przykład, regularnie myją ręce mydłem i je dezynfekują.

8. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu.

9. Zachowują społeczny dystans między sobą w każdej przestrzeni, wynoszący

minimum 1,5 metra.

10. Dokonują pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność,

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

11. W przypadku odizolowania dziecka, które przejawiało niepokojące objawy

choroby, przeprowadzają do wyznaczonego pomieszczenia izolacji - pokój terapii

i sprawują nad nim opiekę z zapewnieniem min. 2 metrów odległości od siebie,

do czasu odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna.

12. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowego sprzątania pomieszczenia, w którym

przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę

zakaźną zgodnie z procedurami /zdezynfekowanie powierzchni dotykowych :

klamki, uchwyty, powierzchnie płaskie/.

13. Sprawują wraz z nauczycielem opiekę nad dziećmi przebywającymi na świeżym

powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw i ogrodu, przy zachowaniu

możliwie maksymalnej odległości z zachowaniem zmianowości grup.

14. Po skorzystaniu ze sprzętu na placu zabaw lub boisku przez swoją grupę, czyszczą

Sprzęt na placu zabaw z użyciem detergentu.

15. Pamiętają o bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z posiłków.

16. Monitorują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem

utrzymywania w czystości sal, gabinetów, ciągów komunikacyjnych, toalet,

dokonują dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni

płaskich, w tym blatów w salach, łazienkach, wyłączników, futryn.

17. Pamiętają o bezpiecznym przechowywaniu i korzystaniu ze środków czystości i

dezynfekcji!
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18. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie

oparów środków służących do dezynfekcji.

19. W przypadku zdiagnozowania objawów choroby pracownik administracji i obsługi

zostanie odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia - pokój terapii.

20. Pracownicy obsługi usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można

skutecznie uprać lub dezynfekować.

21. Mogą (nie muszą) korzystać ze środków ochrony: maseczek, rękawiczek, w razie

konieczności, np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka –

adekwatnie do aktualnej sytuacji korzystają z fartucha z długim rękawem.

22. Pracownicy przypisani do poszczególnych grup przebywają w wyznaczonych

salach z nauczycielem i dziećmi.

23. Zachowują społeczny dystans między sobą w każdej przestrzeni, wynoszący

minimum 1,5 metra.

24. Personel obsługi podczas kontaktów z osobami trzecimi wchodzącymi do

przedszkola, również Rodzicami, może zasłaniać usta i nos maseczką.

4. ZADANIA PRACOWNIKÓW KUCHNI I REFERENTA

1. Personel kuchni, referent do spraw zaopatrzenia przed wejściem do przedszkola od

strony zaplecza kuchennego dezynfekuje ręce, udaje się do pomieszczenia socjalnego,

zostawia odzież wierzchnią w indywidualnych szafkach, zakłada odzież ochronną,

myje ręce.

2. Może (nie musi) korzystać ze środków ochrony: maseczek, rękawiczek.

3. Podejmują pracę wynikającą z zakresu swoich obowiązków.

4. Przy organizacji żywienia (kuchnia, pomieszczenia magazynowe, obieralnia), obok

warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do

funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy zachować szczególną

ostrożność dotyczącą zabezpieczenia epidemicznego.

5. W miarę możliwości zachować odległość stanowisk pracy, a jeśli to konieczne

stosować środki ochrony osobistej.



9

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń

stołowych oraz sztućców.

7. Przygotowanie i korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego

przeznaczonych.

8. Przygotowuje Jadłospis zawierający zdrowe odżywianie i nawodnienie organizmu

(stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu

warzyw).

9. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w

temperaturze min. 60 C.

10. Od dostawców produktów należy wymagać stosowania środków ochrony, w tym

maseczek, rękawiczek, pozostawiania towaru w wyznaczonym pomieszczeniu -

w strefie brudnej. Następnie dokonuje się dezynfekcji opakowań i przenosi się

produkty do magazynu żywnościowego.

11. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem

opiekującym się dziećmi.

12. Personel kuchni przygotowuje posiłki, umieszcza na wózku kelnerskim, i zostawia w

wyznaczonym miejscu w strefie czystej.

13. Odbiór posiłków następuje przez pracowników przypisanych do danej grupy.

14. Po zakończonym posiłku wyznaczony pracownik odstawia brudne naczynia do

zmywalni.

15. Zaleca się, aby personel kuchenny i pracownicy administracji ograniczyli kontakty

z dziećmi oraz nauczycielami.

5. OBOWIĄZKI RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Do przedszkola przyprowadzają wyłącznie dziecko zdrowe –bez objawów infekcji lub

choroby zakaźnej, dotyczy to również rodziców/opiekunów, przyprowadzających

i odbierających dziecko.

2. Przed wejściem do przedszkola rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie

udostępnionym środkiem.

3. Jeśli Rodzice /opiekunowie podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola poczują

niedyspozycję zdrowotną / katar, kaszel, kichanie itp./ zobowiązani są do założenia

maski.
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4. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku

placówki lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

5. Rekomenduje się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Dodatkowo zaleca się higienę rąk.

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

7. Odbiór dziecka następuje przez upoważnione osoby (najlepiej rodziców).

8. Pobyt dziecka w przedszkolu Rodzic rejestruje za pomocą karty.

9. Rodzic po otrzymaniu informacji telefonicznej od nauczyciela, o wystąpieniu

niepokojących objawów chorobowych u dziecka, zobowiązany jest odebrać dziecko z

przedszkola w ciągu 1 godziny i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Lekarz decyduje o dalszym postępowaniu.

10. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicem/opiekunem prawnym

uaktualniają numery telefonu (kontaktując się z administracją przedszkola).

11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie

podawać ręki na powitanie.

12. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać

o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.

13. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasad w szczególności zasad związanych

z bezpieczeństwem zdrowotnym.

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA

CHOROBY U PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA.

1. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (pokój terapii), w którym będzie można

odizolować osobę z oznakami choroby.

2. Wyposażono je w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

3. Poinstruowanie personelu przedszkola, by w przypadku niepokojących objawów

pracownik nie przychodził do pracy, pozostał w domu i skontaktował się telefonicznie

z lekarzem pierwszego kontaktu, aby uzyskał poradę medyczną.
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4. Należy niezwłocznie odsunąć od pracy pracownika w przypadku wystąpienia u niego

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19.

5. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

6. Obszar, w którym poruszał się lub przebywał pracownik, należy poddać gruntowemu

sprzątaniu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Ważne numery telefonów:

 Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku 24 367 52 55 , 78 39 41 627,

 Wydział Edukacji Urząd Miasta Płocka 24 367 17 84,

 Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku sekretariat: 24 262 64 50,

 Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Płocku 24 367 26 01.

II. PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

1) Placówka funkcjonuje w godzinach 6.00- 17.00.

2) Dzieci można przyprowadzić do godziny 8.25. / w godzinach 8.25.- 8.30 następuje

dezynfekcja przestrzeni wspólnych: przedsionek, hol, szatnia/.

3) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola

zobowiązani są do zachowania dystansu 1, 5 m w stosunku do opiekunów,

nauczycieli, innych Rodziców i ich dzieci.

4) Prosi się o przestrzeganie w/w zasad w sytuacji konieczności oczekiwania przed

wejściem do budynku.

5) Zgodnie z zaleceniami GIS w przedszkolu należy ograniczyć przebywanie osób

trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

6) W placówce wyznaczono strefy czyste i brudne, oznaczone kolorami: czerwone-

brudne, zielone –czyste.

7) Część wspólna oznaczona kolorem czerwonym, przeznaczona jest dla dzieci

i Rodziców, którzy przyprowadzają i odbierają dziecko do przedszkola.

8) Strefa zielona przeznaczona jest dla dzieci i pracowników.

9) W przedszkolu wyznaczono następujące strefy:

a) Czerwona: przedsionek przedszkola, hol z domofonem, szatnia.

b) Zielona –korytarz, sale zabaw.
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10) Rodzic przed wejściem do przedszkola zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

Dezynfekcja odbywa się zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

11)Dzieci do przedszkola przyprowadzają osoby zdrowe, bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną.

12)Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

13) Rodzic zobowiązany jest do udostępnienia aktualnych numerów telefonów

kontaktowych w celu możliwości szybkiego kontaktu przedszkola z Rodzicem.

14) Rodzic odbija kartę odznaczając godzinę przyjścia.

15) Rodzic rozbiera dziecko w szatni z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m do

innych osób i dzieci.

16)Dziecko po wejściu na salę myje ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.

17)Dalej mają zastosowanie procedury dotyczące organizacji pracy przedszkola.

Wyjątek stanowią dzieci w okresie adaptacji- dzieci nowoprzyjęte.

1) W okresie adaptacyjnym, w pierwszym tygodniu września, Rodzic będzie mógł

zaprowadzić dziecko na salę, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności /tylko

osoba zdrowa/.

2. Procedura odbierania dziecka z przedszkola

1) Rodzic przed wejściem do przedszkola zobowiązany jest zdezynfekować ręce lub

założyć rękawiczki jednorazowe.

2) Rodzice i opiekunowie odbierający dzieci z przedszkola zobowiązani są do

zachowania dystansu 1, 5 m.

3) Prosi się o przestrzeganie w/w zasad również w sytuacji oczekiwania na wejście do

budynku.

4) Dziecko można odebrać w godzinach: 12.15- 12.45 oraz 14.30 do 17.00.

5) Można skorzystać z dzwonka przed budynkiem.

6) Rodzic wywołuje dziecko przez domofon.

7) Rodzic odbija kartę, odznaczając godzinę wyjścia.

3. Organizacja pracy przedszkola

1) Placówka funkcjonuje w godzinach 6.00- 17.00.

2) Zgodnie z zaleceniami GIS w miarę możliwości organizacyjnych, należy zapewnić

taką organizację pracy, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się dzieci.
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3) Dziecko wchodzi do swojej sali i przebywa w niej cały czas pobytu w przedszkolu.

4) W wyjątkowych sytuacjach zostanie ustalona stała grupa dzieci, która będzie zbierać

się od godziny 6.00-7.00 oraz od godziny 16.00-17.00.

5) Zabawki przynoszone przez dzieci powinny być regularnie czyszczone / pranie /ew.

dezynfekowane/.

6) Z sal zostały usunięte przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować,

7) Dzieci siedzą, bawią się na puzzlach piankowych, które są systematycznie

dezynfekowane.

8) Dziecko po skończonej zabawie odkłada zabawkę do pojemnika oznaczonego

kolorem czerwonym. Zabawki są dezynfekowane w osobnym pomieszczeniu. Po

zdezynfekowaniu zabawki trafiają na regał lub do ponownej zabawy.

9) Przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, materace po każdorazowym użytku są

dezynfekowane.

10)Dzieci używają swoje przybory piśmiennicze.

11) Sprzęty, zabawki, stoły i powierzchnie płaskie są dezynfekowane przed posiłkami oraz

po skończonych zajęciach stolikowych.

12) Sala każdorazowo jest wietrzona po wyjściu dzieci, w razie potrzeby również w czasie

zajęć.

13)Dzieci myją ręce po przyjściu do przedszkola, po wyjściu z toalety, przed posiłkiem,

po zabawie i zajęciach, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.

14)W łazienkach zamieszczone są instrukcje mycia rąk, również w języku ukraińskim.

15) Toaleta po każdorazowym użyciu jest dezynfekowana.

16)W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych opiekunowie

dokonują pomiaru temperatury dziecka. Rodzic na dokonanie pomiaru temperatury

wyraża pisemną zgodę.

17)Dziecko, które przejawia niepokojące objawy chorobowe zostanie umieszczone

w izolatce (pokój terapii) z zapewnieniem min. 2 metrów odległości od innych osób.

Opiekę nad dzieckiem przejmuje pracownik obsługi. Nauczyciel niezwłocznie

powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

18) Rodzic po otrzymaniu informacji telefonicznej od nauczyciela, o wystąpieniu

niepokojących objawów chorobowych u dziecka, zobowiązany jest odebrać dziecko

z przedszkola w ciągu 1 godziny i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Lekarz decyduje o dalszym postępowaniu.
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19)Dzieci korzystają z placu zabaw. W miarę możliwości grupy przed wyjściem na teren

nie spotykają/ grupują się w szatni.

20) Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub

dezynfekowany.

21)Nauczyciel może lecz nie musi korzystać z zasłania ust i nosa maseczką.

22) Personel obsługujący podczas kontaktów z osobami trzecimi wchodzącymi do

przedszkola, również Rodzicami, może lecz nie musi korzystać z zasłania ust i nosa

maseczką.

4. Organizacja zająć rytmiki oraz religii.

1) Zajęcia religii i rytmiki prowadzone są przez nauczycieli z zewnątrz.

2) Nauczyciel przychodzi na zajęcia zdrowy.

3) Przed wejściem na zajęcia na kolejną grupę zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

4) Nauczyciel może lecz nie musi korzystać z zasłania ust i nosa maseczką.

5) Zachowuje dystans społeczny 1,5 m od dzieci oraz innych pracowników.

6) Po zajęciach sala jest wietrzona.

5. Organizacja zajęć logopedii i terapii pedagogicznej.

1) Nauczyciel przychodzi na zajęcia zdrowy.

2) Zobowiązany jest zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem pracy z kolejną grupą lub

umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.

3) Nauczyciel może lecz nie musi korzystać z zasłania ust i nosa maseczką.

4) Zajęcia prowadzone są indywidulanie lub w stałych grupach.

5) Grupę terapeutyczną tworzą dzieci z jednej grupy przedszkolnej.

6) Dziecko przed rozpoczęciem zajęć oraz po zajęciach myje ręce.

7) Dzieci na zajęciach korzystają z własnych przyborów piśmienniczych.

8) Po każdej grupie stoły i pomoce są dezynfekowane.

9) Po zajęciach każdej grupy pomieszczenie jest wietrzone.

6. Szczotkowanie zębów.

Szczotkowanie zębów po posiłkach przez dzieci w przedszkolu może być realizowane

w okresie zagrożenia epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, pod warunkiem stałego nadzoru

wychowawcy/opiekuna grupy oraz przygotowania organizacyjnego placówki,

zmniejszającego ryzyko transmisji zakażenia:
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1. Szczotkowanie zębów powinno odbywać się w łazience przeznaczonej dla danej

grupy przedszkolnej.

2. Przed rozpoczęciem szczotkowania zębów dzieci oraz wychowawca/opiekun grupy

powinni umyć ręce wodą z mydłem, a następnie osuszyć je papierowym ręcznikiem.

3. W czasie szczotkowania zębów może przebywać w łazience taka liczba dzieci, aby

każde z nich miało dostęp do odrębnej umywalki.

4. Dzieci powinny używać do szczotkowania zębów:

a) osobistych, oznakowanych zestawów wielorazowych, czyli szczoteczek i kubeczków

(które po użyciu powinny być pojedynczo wypłukane i odstawione do wysuszenia

w taki sposób, aby nie stykały się ze sobą) oraz osobistej pasty do zębów z fluorem

dostosowanej do wieku dzieci, lub

b) szczoteczek i kubków jednorazowych, które po użyciu należy niezwłocznie wyrzucić

do pojemnika na odpady komunalne, znajdującego się w łazience. W tym wariancie

można stosować wspólną pastę do zębów z fluorem dostosowaną do wieku dzieci.

5. W czasie szczotkowania zębów przez dzieci, wychowawca/opiekun grupy powinien

zaaplikować każdemu dziecku na szczoteczkę niewielką ilość pasty z fluorem

dostosowanej do wieku, poinstruować o prawidłowych zasadach szczotkowania

zębów oraz nadzorować cały proces. Wychowawca/opiekun grupy powinien

zastosować maskę chirurgiczną, a po zakończeniu szczotkowania

umyć/zdezynfekować ręce.

6. Osoba sprzątająca, zabezpieczona w środki ochrony osobistej: fartuch flizelinowy,

rękawice, maskę chirurgiczną, po każdej zakończonej sesji szczotkowania zębów,

pomiędzy poszczególnymi grupami dzieci, powinna przeprowadzić sprzątanie

i dezynfekcję łazienki:

a) dezynfekcję umywalek roztworem wirusobójczym,

b) wywietrzenie łazienki,

c) umycie podłogi.

Procedury zostały opracowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 01.04.2022 r.


