Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
obowiązujące od 1 września 2020r.

1.

Przedszkole jest czynne od 8.00 do 13.00

2.

W ciągu jednego dnia w grupie pracuje ten sam nauczyciel oraz pracownik
do pracy lekkiej.

Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez
objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba
przyprowadzająca również musi być zdrowa.
4. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa
osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
5. Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić zabawek
oraz innych przedmiotów.
6. Pracownicy również muszą być zdrowi (bez objawów chorobowych
wskazujących na chorobę zakaźną).
7. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie
chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub
wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego
Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych procedurach.
8. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są
zamykane.
9. W wejściu do przedszkola pełni dyżur robotnik do pracy lekkiej pracujący
w danym przedszkolu.
10. Rodzic chcąc odebrać dziecko/dzieci z przedszkola dzwoni dzwonkiem.
11. W przypadku gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba z
dzieckiem ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do
innych dzieci i ich rodziców oraz pracowników przedszkola wynoszący
min. 2 m.
12. Przed naciśnięciem na przycisk, konieczna jest dezynfekcja rąk/rękawiczek
płynem stojącym przy drzwiach.
13. W przypadku gdy w wejściu do przedszkola nie ma robotnika do pracy
lekkiej pracującego w przedszkolu rodzic sygnalizuje dzwonkiem swoje
przybycie i czeka na przyjście pracownika.
3.

14.

Pracownik odbierający dziecko/rodzeństwo od rodzica mierzy temperaturę
termometrem bezdotykowym i odprowadza je do szatni, a po przebraniu się
do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia. Przed wejściem do sali
dba o to, by dziecko/rodzeństwo umyło ręce ciepłą wodą z mydłem
antybakteryjnym.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego
dziecko/rodzeństwo objawów chorobowych lub temperatury powyżej 37,5º
C rodzic zobowiązany jest zabrać dziecko/rodzeństwo do domu, a
pracownik informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej
sytuacji.
16. Odbiór dziecka następuje przy drzwiach wejściowych do budynku po
podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i
nazwiska dziecka robotnikowi do prac lekkich pracującemu w przedszkolu.
W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca
odebrać dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu
społecznego i poczekania w odległości min. 2 metrów. Rodzic może
korzystać z dzwonka, który jest dezynfekowany po każdym rodzicu przez
osobę odbierającą dziecko.
17. Robotnik do pracy lekkiej pracujący w przedszkolu odprowadza do rodzica
przebrane dziecko/rodzeństwo.
18. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw lub boisku rodzic
odbiera dziecko/ rodzeństwo z placu zabaw lub boiska z zachowaniem
zasad dystansu społecznego w odległości min. 2 metrów od grupy i
opiekunów.
19. Przedszkole posiada większą liczbę sal zajęć dlatego można do jednej
grupy przypisać 2 sale, dzieci przechodzą do drugiej sali podczas wietrzenia
sal oraz na śniadanie.
15.

20.

21.

W sali, w której przebywa grupa dzieci usunięte zostały przedmioty i
sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe
zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe (piłki,
skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.

22.

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu
zabaw gdyż należy on do przedszkola lub z boiska przedszkolnego.

23.

Sprzęt na placu zabaw czyszczony będzie każdego dnia przed wejściem
dzieci na plac przez pracownika przedszkola z użyciem detergentu lub
środka dezynfekującego. W przypadku, gdy dzieci w ciągu dnia kilka razy

będą korzystały z placu zabaw musi być on każdorazowo czyszczony lub
dezynfekowany.
24.

Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

25.

Robotnik do pracy lekkiej pracujący w grupie z dziećmi dezynfekuje
toaletę po skorzystaniu przez każde dziecko.

Robotnik do pracy lekkiej odpowiedzialny jest za codzienne prace
porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości
ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. Odpowiada ona także za
dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
27. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem na podstawie deklaracji ustala
numery telefonów do rodziców oraz ich miejsca pracy. Listę dzieci wraz z
numerami telefonów przechowuje w sali oraz przekazuje dyrektorowi.
26.

28.

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i
dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazuje w formie
pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i
odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

29.

Nauczyciel instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg
instrukcji. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce,
szczególnie przed śniadaniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z
placu zabaw.

30.

Nauczyciel sprawuje opiekę, prowadzi zabawy z dziećmi i dba o to, by
dzieci unikały ścisku, bliskich kontaktów.

31.

Organizuje codzienną gimnastykę przy otwartych oknach (jeśli pozwalają
na to warunki atmosferyczne).

32.

Uwzględniając naturalne potrzeby dzieci i dobrą praktykę higieniczną z
uwagi na konieczność wzmacniania odporności dzieci oraz profilaktykę
zdrowotną organizuje wyjścia na zewnątrz.

33.

Robotnik do pracy lekkiej pracujący w grupie z dziećmi wykonuje
codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów.
Środków dezynfekujących w sprayu używa
wyłącznie podczas
nieobecności dzieci.

34.

Robotnik do pracy lekkiej przygotowuje herbatę dla dzieci.

35.

Rodzice zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

36.

Przestrzegają zakazu wstępu na teren placówki. Dbają o to, by przekazanie
dziecka pod opiekę robotnika do pracy lekkiej pracującego w grupie
przebiegało sprawnie.

37.

Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, przy przyjściu do
przedszkola i w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.

38.

Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń
przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają
one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów.

39.

Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie, w którym będzie można
odizolować dziecko w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
Pomieszczenie to zostaje oznakowane i Pomieszczenie to zaopatrzone w
maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do
dezynfekcji rąk ( przed wejściem do pomieszczenia).

40.

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub
pracownika jest ono niezwłocznie izolowane od grupy i odprowadzone do
specjalnie przygotowanego pomieszczenia.

41.

Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice oświadczają zapoznanie się
z procedurą w dni u 1 września 2020r. i zobowiązani są do ich stosowania
i przestrzegania.

