PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
PODCZAS EPIDEMII COVID-19
OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 54 „POD KASZTANAMI”

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych



wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. i 04 maja 2020r.

I. Opis procedury
1. Dzieci podczas pobytu w Przedszkolu mogą korzystać z ogrodu wraz z obszarem placu
2.
3.
4.
5.

zabaw tylko i wyłącznie na terenie placówki
Zabrania się wychodzenia z dziećmi na spacer poza teren Przedszkola.
W ogrodzie może przebywać tylko jedna grupa.
Zabrania się wynoszenia przez dzieci zabawek z sali na ogród.
Zaleca się, aby dzieci, które ukończyły 4 rok życia podczas pobytu na świeżym powietrzu

były wyposażone w maseczki.
6. Zabrania się korzystania ze sprzętów na placu zabaw – wszystkie sprzęty odgrodzone są
biało-czerwoną taśmą z powodu trudności w ich dezynfekowaniu..
7. Konserwator obowiązkowo zabezpiecza piaskownice stosownymi plandekami,
8. Konserwator codziennie sprawdza stan przykrycia piaskownicy oraz ogrodzenia sprzętów
taśmami i w razie potrzeby uzupełnia ubytki.
9. Podczas pobytu w ogrodzie nauczyciel zwracają uwagę, aby dzieci nie przekraczały
biało-czerwonej taśmy oraz jej nie uszkadzały.
10. Podczas wyjścia dna świeże powietrze dzieci w szatni może przebywać maksymalnie 6
wraz z opiekunem.
11. W ubieraniu i rozbieraniu dzieci w szatni nauczycielowi pomaga przypisana do grupy
osoba z personelu technicznego.
12. Podczas pobytu na świeżym powietrzu nauczycielowi towarzyszy przypisany pracownik
z personelu technicznego, w celu zapewnienia bezpiecznej opieki nad dziećmi (pomoc
podczas newralgicznych sytuacji np. udzielanie pierwszej pomocy).

13. Wszyscy pracownicy Przedszkola nr 54 są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej
tj. maseczki, rękawice lateksowe i przyłbice.
14. Podczas sprawowania opieki nad dziećmi pracownicy mają założona osłonę na twarz
w formie maseczki lub przyłbicy.
15. Grupy na ogród będą wychodziła według następującego harmonogramu:
a) grupa I – 9.15-10.15 oraz 16.15-17.00
b) grupa II – 11.30-12.30 oraz 14.15-15.00
c) grupa II – 12.45 -13.45 oraz 15.15-16.00
16. W przypadku zmniejszenia liczebności grup wydłuża się czas pobytu dzieci w ogrodzie –
nauczyciele ustalają go między sobą.
17. Personel dostosowuje godziny posiłków, aby umożliwić dzieciom pobyt na świeżym
powietrzu.
18. Dzieci po powrocie do przedszkola obowiązkowo idą do łazienki umyć ręce zanim
zaczną się bawić.
19. Pracownicy po powrocie z ogrodu obowiązkowo dezynfekują ręce przy wejściu
do placówki.
20. Rodzic przygotowuje dzieci do dłuższego pobytu na świeżym powietrzu, zgodnie
z panującymi w dany dzień warunkami atmosferycznymi.
21. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka w Przedszkolu podczas gdy jego grupa będzie
w ogrodzie.
22. Rodzic podczas odbierania dzieci z placu zabaw musi obowiązkowo mieć założoną
maseczkę, oraz jasno poinformować nauczycielkę o przybyciu po dziecko .

1.
2.
3.
4.

II. SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDURY
Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Przedszkola.
Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
Zapoznanie wszystkich pracowników Przedszkola z treścią procedury.
Zapoznanie dostawców z procedurą poprzez pocztę elektroniczną.

