PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WIĄZANEGO OCHRONĄ
ZDROWIA W TRAKCIE SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI
PODCZAS EPIDEMII COVID-19
OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 54 „POD KASZTANAMI”

Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektroa Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. i 04 maja 2020r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podsatwie art.8a ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekci Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r . poz. 322, 374 i 567).

I. Wstęp
Celem procedury jest zapobieganie rozpowszechnieniu się koronawirusa SARS-CoV-2
w przedszkolu.
Stosując w procedurze nazewnictwo „rodzice” rozumie się przez to się również „opiekunowie
prawni”.

II. Procedura postępowania
1.
2.
3.
4.
5.

6.

W całej placówce utrzymywany jest przez pracowników zaostrzony reżim sanitarny.
Opiekunowie utrzymują dystans społeczny między sobą wynoszący minimum 1,5 m.
Podczas zajęć dydaktycznych i w miarę możliwości zabaw swobodnych nauczyciele starają się
utrzymywać dystans pomiędzy dziećmi wynoszący minimum 1,5 m.
Nauczyciele zwracają uwagę, aby zdezynfekowanych przedmiotów dzieci nie wkładały do ust.
Nie należy dezynfekować dzieciom rąk przy użyciu płynów dezynfekujących. Dzieci dezynfekują
swoje ręce poprze mycie ich z użyciem mydła przez okres minimum 30 sekund z użyciem ciepłej
wody.
Wszyscy pracownicy Przedszkola nr 54 są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej
tj. maseczki, rękawice lateksowe i przyłbice.

8.

Podczas sprawowania opieki nad dziećmi pracownicy mają założona osłonę na twarz w formie
maseczki lub przyłbicy.
Zaleca się, aby dzieci, które ukończyły 4 rok życia posiadały maseczki podczas zajęć oraz zabaw

9.

swobodnych.
Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

7.

10. W jednej grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci.
11. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci –
nie więcej niż o 2.
12. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2
na 1 dziecko i każdego opiekuna:
a) w salach nr 6 i 11 może przebywać maksymalnie 12 dzieci,
b) w sali nr 12 może przebywać maksymalnie 9 dzieci ze stałym wykorzystaniem
przypisanej do pomieszczenia powierzchni zabaw na holu I piętra.
13. Nauczyciele obowiązkowo wyjaśniają dzieciom zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
w placówce z wytłumaczeniem dlaczego zostały wprowadzone.
14. Sposób organizacji pracy w placówce powinien być tak zaplanowany, aby uniemożliwić stykanie
się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
15. Nie będzie organizowanych grup zbiorczych porannych oraz popołudniowych.
16. Każdy oddział przejmuje dzieci od godz. 7.00 i sprawuje opiekę do godz. 17.00.
17. Do każdej grupy przyporządkowani są stali nauczyciele oraz pracownicy personelu technicznego.
18. Zakaz organizowania wyjśc poza teren placówki (np. do parku).
19. Pracownicy powinni zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce.
20. Nauczyciele organizują dla dzieci pokazu właściwego mycia rąk oraz przypominają
o podstawowych zasadach higieny. Ponadto podkreślają, że powinno unikać dotykania oczu, nosa
i ust. Zwrócenie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
21. Wietrzenie sali, w której są organizowane zajęcia przeprowadza się co najmniej raz na godzinę.
Nie wolno wietrzyć Sali w obecności dzieci.
22. Z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować:
a) pluszowe zabawki,
b) książki,
c) artykuły papiernicze i plastyczne,
d) gry planszowe i puzzle,
e) drobne klocki,
f) lalki,
g) zabawki z elektroniką
h) dywany.
23. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do placówki przedmiotów, w tym zabawek z domu.
24. Nauczyciele zwracają uwagę, aby dzieci nie zabierały ze sobą zabawek do toalety.
25. Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie wymieniały się między sobą zabawkami. Nauczyciel
informuje dzieci, że po skończonej zabawie odkładają daną zabawkę do pojemnika, w którym
oczekuje na dezynfekcję.
26. Ubrania na zmianę dla dzieci rodzice mogą zostawić wyłącznie w szafce dziecka w szatni.

27. Dzięki odpoczywają na zdezynfekowanych leżakach.
28. Dzieci korzystają ze zdezynfekowanych krzesełek i blatów stołów.
29. Wykonuje się pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli wystąpią niepokojące objawy chorobowe.
30. Nauczyciele uzyskują zgodę od rodziców na wykonywanie dziecku pomiarów temperatury.
31. Temperatura jest mierzona termometrem bezdotykowym.
32. W sytuacji przenoszenia termometru z sali do sali jest on dokładnie dezynfekowany.

III. Sposób prezentacji procedury
1.
2.
3.
4.

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Przedszkola.
Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
Zapoznanie wszystkich pracowników Przedszkola z treścią procedury.
Zapoznanie rodziców z procedurą poprzez pocztę elektroniczną.

