PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
w okresie pandemii COVID-19
w Przedszkolu Niepublicznym
Miodowa Chatka
I. Organizacja opieki w podmiocie.
Jedna grupa dzieci przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali.
Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.
Maksymalna liczba dzieci w poszczególnych grupach wynosi:
Pszczółki – 12, Motylki – 18, Wiewiórki – 20, Sówki – 24.
W sali, w której przebywa grupa znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można
dokładnie czyścić lub dezynfekować.
Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów
lub zabawek.
Wietrzenie sal odbywa się w sposób ciągły przy użyciu systemu rekuperacyjnego. Wietrzenie
poprzez otwarcie okien odbywa się w czasie, gdy dzieci przebywają w ogrodzie
przedszkolnym.
Przedszkole zapewnia w miarę możliwości taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze
sobą poszczególnych grup dzieci. Obowiązują również różne godziny zabawy na dworze lub wyznaczone
strefy zabaw.
Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie umieszczone w
odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie, w celu
pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego, przy zachowaniu możliwie maksymalnej
odległości, zmianowości grup. Dopuszcza się możliwość spacerów.

II. Wytyczne dla rodziców/opiekunów.
Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do dezynfekcji dłoni przy wejściu lub założenia
rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu powinni
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 2 m.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z
dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy
rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

Rodzic/opiekun powiadamia za pomocą domofonu personel przedszkola o przybyciu a
następnie oczekuje przed wejściem lub w holu przed schodami na personel placówki.
W celu weryfikacji stanu zdrowia dzieci przed wejściem do przedszkola pracownik podmiotu dokona
pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Temperatura u dziecka będzie mierzona także w
przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
W celu zapewnienia komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka, obliguje się
rodziców/opiekunów do podania numeru telefonu, pod którymi można w sposób ciągły
i szybki nawiązać z nimi kontakt.
Rodzice/opiekunowie decydujący sią na przyprowadzenie dziecka do przedszkola zobligowani
są do uprzedniego podpisania oświadczenia wg załączonego wzoru.

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
Przed wejściem do budynku przedszkole umożliwia skorzystanie z płynu dezynfekującego do
rąk.
Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem.
Zobowiązuje się nauczycieli i opiekunów do dopilnowania, aby dzieci regularnie myły ręce
wodą z mydłem - szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
Wprowadza się obowiązek codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatury, włączników, kserokopiarki.
Wprowadza się obowiązek regularnego czyszczenia z użyciem detergentu lub dezynfekcji
sprzętu na placu zabaw.
Sprzęt i urządzenia w ogrodzie, których nie można w sposób skuteczny zdezynfekować
zostaną zabezpieczone przed używaniem.
Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostaną zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z
długim rękawem, których będą używali w razie konieczności i adekwatnie do zaistniałej
sytuacji.
Przedszkole zapewni bieżącą dezynfekcję toalet.

IV. Gastronomia
W kuchni cateringowej placówki wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące
utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
Pracownik przygotowujący posiłki zaopatrzony zostanie dodatkowo w środki ochrony
osobistej – maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące.
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z posiłków, każda grupa przedszkolna
będzie spożywała posiłki wyłącznie w swojej sali.
Wprowadza się obowiązek czyszczenia blatów stołów przed i po posiłkach.
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu
podmiotu lub u dziecka
Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
Przedszkole nie angażuje w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
Przedszkole wyznaczyło i wyposażyło (w środki ochrony, płyn dezynfekujący i leżak)
pomieszczenie (sala artystyczna), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.
Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19 u personelu:
- Pracownicy/obsługa podmiotu, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że
mogą być zakażeni koronawirusem.
- Zaleca się personelowi bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (gorączka, kaszel,
duszności), niezwłocznie odsuwa się go od pracy, wstrzymuje się przyjmowanie
kolejnych dzieci, powiadamia się właściwą Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Rudzie Śląskiej i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i
poleceń.
- Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu
sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
- Przedszkole stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.
- Umieszcza się przy wejściu do przedszkola, na korytarzu oraz w pomieszczeniu do
wyznaczonym do izolacji, potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarnoepidemiologicznej
i służb medycznych.
- Ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19 u dziecka:
- Personel niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy do przeznaczonego do
tego celu pomieszczenia oraz pozostaje z nim zabezpieczając się w środki ochrony
osobistej.
- Personel niezwłocznie powiadamia dyrektora oraz rodziców/opiekunów dziecka o
zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

VI. Postanowienia końcowe.
Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1.09.2020 roku.
Procedury obowiązują do odwołania.
Dorota Ludynia
Dyrektor przedszkola

