Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca w czasie pandemii
na terenie Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek”
w Zabrodziu
Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Również ich rodzice muszą być zdrowi. Gdy w domu
przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola. Spełnienie tych warunków rodzic potwierdza
podpisem na załączonym oświadczeniu.
1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
a) Każdy rodzic czy opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko/dzieci musi
rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności – osłona ust
i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk.
b) Rodzic sygnalizuje przybycie za pomocą dzwonka umieszczonego
przy furtce wejściowej do przedszkola, zachowując dystans społeczny min.
1.5 m do innych osób. Rodzic wchodzi na teren przedszkola
i przekazuje dziecko/dzieci pod opiekę pracownika przedszkola przed
drzwiami wejściowymi. Rodzic nie wchodzi do budynku. Analogiczna
sytuacja dotyczy odbioru dziecka/dzieci.
c) Przyjęte dziecko myje ręce wodą z mydłem, a pracownik przedszkola
przyprowadza je do sali i przekazuje nauczycielowi.
d) Dzieci nie mogą przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek
oraz produktów spożywczych.
2. Warunki pobytu dziecka w przedszkolu:
a) Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w godz. 6.30 – 8.30, odbierane
w różnych godzinach popołudniowych.
b) Jedna grupa dzieci przebywa i spożywa posiłki w wyznaczonym i stałym miejscu,
które przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzone.
c) W miarę możliwości organizacyjnych poszczególne grupy dzieci nie stykają się ze
sobą.
d) Z grupą dzieci pracują ci sami opiekunowie.
e) Opiekunowie będą między sobą zachować dystans społeczny wynoszący min.
1,5 m.
f) W salach, w których przebywają dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów,
sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe
zabawki), a wykorzystywane zabawki, przybory szkolne oraz sportowe będą
codziennie czyszczone i dezynfekowane.
g) Podczas pobytu dzieci mogą korzystać z placu zabaw. Na placu zabaw mogą
przebywać dzieci tylko z jednej grupy.
h) Niedozwolone jest opuszczanie terenu placówki (np. spacery).
i) Nauczyciel ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie dzieci często
i dokładnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie
z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety.
j) Pracownicy przedszkola dokonują pomiaru temperatury ciała dziecka jeśli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
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3. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia dziecka. Niezwłocznie należy:
a) Odizolować dziecko, u którego wystąpił co najmniej jeden z objawów infekcji
(gorączka, kaszel, duszności, wysypka) w odrębnym pomieszczeniu pod opieką
wyznaczonego pracownika zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (fartuch
nieprzemakalny z długim rękawem, rękawiczki, maseczkę i przyłbicę).
b) Wezwać rodziców, aby się zgłosili w celu pilnego odebrania dziecka.
c) Pomieszczenie poddać dezynfekcji.
d) Środki ochrony użyte przez wyznaczonego do opieki nad dzieckiem pracownika
zabezpieczyć, a jego poddać dekontaminacji (proces niszczenia biologicznych
czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję i sterylizację).
e) Dyrektor powiadamia o podejrzeniu zakażenia powiatową stację sanitarną oraz
sporządza listę pracowników mających bezpośredni kontakt z dzieckiem na terenie
przedszkola.
4. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
a) Osoby trzecie (tylko osoby zdrowe) mogą przebywać na terenie przedszkola tylko
w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności –
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Placówka prowadzi
rejestr osób trzecich.
b) W wejściu do budynku znajduje się płyn dezynfekujący wraz z informacją
o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe.
c) Dyrektor monitoruje wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.
Wskazuje, że przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
d) Personel dba o niezbędne wietrzenie dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów
tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących
do dezynfekcji.
e) Zabawki, przybory szkolne i sportowe są myte, czyszczone i dezynfekowane.
f) Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
dezynfekowany.
g) Personel zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet.
h) Personel zaopatrzony jest w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe
rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia
w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
i) W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcje.
j) Do izolacji dziecka wyznaczone jest pomieszczenie zaopatrzone w środki
dezynfekcyjne i ochrony osobistej.
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Gastronomia:
Osoby dostarczające posiłki nie kontaktują się z dziećmi i opiekunami grup.
Spożywanie posiłków odbywa się w stałych, małych grupach.
Posiłki wydawane są w systemie zmianowym.
Po każdym posiłku personel czyści blaty stołów i poręcze krzeseł.
Naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze
minimum 60°C i wyparzane.
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6. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a
w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,
że mogą być zakażeni koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami chorobowymi,
należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz należy
stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

7. Postanowienia końcowe:
a) Nauczyciel w wyznaczonym miejscu w grupie ma wykaz telefonów do szybkiego
kontaktu z rodzicami.
b) Na tablicy ogłoszeń, umieszczone są następujące numery telefonów:
Organ prowadzący – 606689556, 606675842,
Mazowieckie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Ostrołęce 29 7604291,
SANEPID w Wyszkowie 29 7423254,
Pogotowie 112 lub 999.
c) Powyższa
procedura
zostaje
wprowadzona
zarządzeniem
dyrektora
z dnia 27 sierpnia 2020 r. i obowiązuje do odwołania.
d) Traci moc Zarządzenie Nr 9/2019/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie
wprowadzenia Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej w czasie
pandemii na terenie przedszkola oraz Zarządzenie Nr 10/2019/2020 z 5 czerwca 2020
r. i Zarządzenie Nr 12/2019/2020 z 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wewnętrznej procedurze bezpieczeństwa obowiązującej w czasie pandemii
na terenie przedszkola.
e) Treść procedury zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń na terenie przedszkola oraz
umieszczona na stronie przedszkola.
f) Oświadczenie rodzica przed przyjęciem dziecka na rok szkolny 2020/2021 stanowi
załącznik do niniejszej procedury.
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Oświadczenie
rodzica
w okresie pandemii

przed

przyjęciem

dziecka

do

przedszkola

Zgodnie z rekomendacją GIS, MZ i MEN, w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci
i pracowników przedszkola prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy Pan/Pani/dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty izolacją
domową lub kwarantanną? TAK/NIE*
2. Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar,
wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? TAK/NIE*
3. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy
u kogoś z domowników? TAK/NIE*
*właściwe podkreślić
Poświadczam zgodność z prawdą udzielonych odpowiedzi i zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić dyrektora o każdej zmianie dotyczącej udzielonych powyżej informacji.
………………………
…………………………
Data

Podpis rodzica

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa
obowiązującą w przedszkolu w okresie pandemii.
Podaję aktualny numer telefonu do szybkiego kontaktu
Nr tel. ………………………….
………………….
Data

………………………….
Podpis rodzica

Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury mojemu dziecku przez
pracowników przedszkola zgodnie z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa.

…………………..
Data

………………………….
Podpis rodzica
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