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Procedury i zasady bezpieczeństwaobowiązującew Przedszkolu
Samoządowym w Osieczanachw nviązku Zzapobieganiem,
przeciwdziałaniemi nva|czaniemCovID.l 9
Przyjęcie dziecka do pnedszkola
1. Rodzice zobowiqzani są do ptzekazanta w wznaczonym terminie deklaracji
doĘczącejucząszczatia dzieekado przedszkolaw okresie stanuepidemii.
2. Ze wzg|ędów organizacyjnych (nieangazowaniew zajęcia opiekuńcze pracowników
powyżej60. roku Ęcia, przestrzefido wypocrynku, zabawy i zEęć dla dzieci w sali
wynoszącamin. 4 m2 na 1 dziecko i kazdego opiekuna)przedszkole moŻęutworzyó
jednągrupę,|iczącąmaksymalnie11 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
3. W prrypadkuliczby deklaracjiptzelłaczajęcejmozliwą ilośóprzyjęó do przedszlcola
w okresie stanu epidemii' w pier.wszejkolejnościprzyjmowanesą dzieci, których
oboje rodzice pracują zawodowo, prrynajmniej jedno z rodńców jest pracownikiem
realizującym zadania nlliqzane z zapobieganiem,ptzeciwdziataniemi zwalczaniem
CovID-lg

m.in. svstemu ochronv zdrowia i słuzb mundurowvch oraz z rodzin

wielodzietrych.
4. Dyrektor przedszkola zastrzegasobie prawo do zobligowania rodziców dziecka do
przedstawieniaaktualnegozaświadczeniao zatrudnieniu.
5. Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka
z objawami chorobowymi sugerującymichorobęzakłźną.
Zasady prryprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola
1. Dzieci mogą być przyprowadzane/odbieranez przedszkola wyłącmie przez
rodzicódprawnych opiekunów.
2. W okresie stanu epidemii zawieszone zostają dotychczasowe upowaźnieniado
odbiorudziecka.
3. Dzięci mogą byó prryprowadzanelodbieranez przedszko|a wyłącntie przez osoby
zdrowe.

4, Rodzice mogą wchodzić z dńećmi wyłączrie do przestrzeni wspólnej przedszkola
z zachowaniemzasady - I rodzic z dzieckiem.
5. Zabtantasię rodzicomwchodzeniado sali, w której odbywająsię zajęciaopiekuńcze.
rodzice zobowipani są do
6. Przed wejściemdo przestrzeni wspólnej przedszJ<ola
dezynfekcjidłoniprzy vĘciuptynu deąynfekującego.
7. Rodzice podczas prryprowadzana/odbieraniadziecka z przedszkola oraz w trakcie
przebywania w przesBzeni wspólnej przedszkola zobowiązaru są do stosowania
osłonyust i nosa oraz rękawiczek ochronnych.
8. Rodzice przyprowadzającylodbierającydńeci z przedszkola zobowiązarri sę do
zachowania dystansu społecznegow odniesieniu do pracowników przedszko|a oraz
innych dńęci i ich rodziców wynoszącymin. 2 m.
9. Do przedszkola możebyó przyprowadzarrewyłączrie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowychsugerującychchorobęzaka-ną.
l}.Zabtanta się prryprowadzaniado przedszkoladzieci z domów, w których przebywa
osobana kwarantannielub w izolacji domowej.
It.Zabtanta się prrynoszenia przez dziect do przedszkola niepotrzebnychprzedmiotów
lub zabawek.
Organizacja opieki w przedszkolu
1. Do grupy przypotządkowanisą ci sami opiekunowie.
2. opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społecanymiędzy sobą i w kazdej
przestrzeniprzedszkoląwynoszącymin. l,5 m.
3. opiekunowie w ramach zasęć z dzieimi zobowiqzani są do prowadzenia działń
profilaktycznych w

zakręsie zasad higieny i

bezpieczeństwa w

zu.ńqzku

zzapobieganiem,przeciwdziałaniemizwa|czantemCoVID-19.
4. Zabraniasię kontaktudzieci i opiekunów z personelempomocnicz"vmi kuchennym.
5. opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia srybkiej i sprawnej komunikacji
zrodńcamiprzyprowadzającymilo{bierającymidziecizptzedszkola.
6. osoby trzecie mogą przebywaó na tęrenie przedszkola tylko w uzasadnionych
tj. stosowanieosłonyust
prrypadkach zzachowaliem wszelkich Środków ostrożności,
i nosa"zakładanierękawiczek ochronnych oraz dezynfekcjadłoniprzed wejściemdo
przedszkola ptzy użyciuptynu dezynfekującego.

7. opiekunowie mają prawo wykonać pomiar temperafuryciałau dńecka w przypadku
wysĘlienia niepokojących objawów chorobowych z wykorrystaniem termometru
bezdoĘkowego,który na|eĘ zdezynfekowaćpo kaidymuzyciu.
8 . Zaleca się korrystatie ptzez dzięci z pobytu na świeĘm powietrzl| La terenie
przedszkola z zachowaniemmozliwie największejodległości.
9. Zabrantasię organizowaniawyjśózdńeć,mipoza terenprzedszkolaw czasie zaijęć.
Zasady higieny
1. Przed wejściemdo przedszkola zostaje umieszczony dozownik z pŁynem do
derynfekcji rąk wraz z instrukcją stosowania oraz informacja o obligatoryjnym
derynfekowaniutąkptzez wchodząceosobydorosłę.
2. Z sali, w której przebywa grupa usuwanesą przedmioty i sprzęty,których nie można
skutecznie uprać |llb zdezynfekowaó (np. pluszowe zabawki). Prrybory sportowe
(np. piłki, skakanki,obręczeĘ.) nalezy dokładnieczyściói derynfekować.
3. Salęnalery wietrzyćco najmniejtaznagodzinę.
4. W pomieszczeniu sanitarnohigieniczrym zostaje zariesz-czony plakat z z.asadarri
prawidłowegomycia rqk.
5. opiekunowie zobowi4zani są do regularnegomycia rqk wodą z myótem oruz
dopilnowania, aby robiły to dzieci, w szczególnościpo przyjściudo przedszkola'
powietrza.
ptzed jedzenlęm,po skorrystaniuz toaleĘ orazpo powrocie ze świeżego
6. opiekunowie zostają zaopatrzeni w indywidualnę środki ochrony osobisĘ,
tj. jednorazowerękawiczJ<i,
maseczki na usta i nos oraz fartuchyz długimrękawemdo
np. ptzeptowaózeniazabiegów higienicmyehu dzieckauficiaw rcz.iękonieczności
adekwatniędo sytuacji.
Czyszczenie i derynfekcja pomieszczeit, powienchni oraz urząi|zeń
1 . Prace porządkowe podlegają monitorowaniu i wykonywane są codziennie, ze
szczegó|nym uwzględnieniem utrzymywania czystości ci4gów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych _ poręczy, klamek, wyłączników i powierzchni
płaskich,w tym blatów w salachi w pomieszczeniachspozywaniaposiłków.
f. Zapewniasię bieĘcą dezynfekcjętoalet.

3 . Nalezy ściśleprzesttzegać, zaleceń producentów wykorzystywanych środków
dezynfekcyjnych,w tym czasu wietrzeniapomieszczeńpo ich uzyciu.
4 . Sprzęt na placu zabaw i na boisku powinien być regularnie czyszczany z uĘclem
detergentulub dezynfekoWffiy,jeślinie ma takiej możliwościm|eĘ zabezpieczyćgo
przeduĄwaniem.
Gastronomia
1. Pracownicy zostajązaopatrzeri w środkiochrony osobistej orazpĘny dezynfekujące
do czyszczeniapowierzchnii sprzętów.
stanowisk
2. Pracownicy zobowiqzani są w miarę możliwoścido zachowaniaodległości
pracy.
3. Zabraniasię pracownikomkontaktuz opiekunamii dzięómi.
4. Pracownicy zobowiązantsą do utrzymywania wysokiej higieny, mycia i deąynfekcji
stanowisk pracy, opakowań prodŃtów, sprzętukuchennego,nacryh stołowychoraz
sztućców.
5. Pracownicy po skorzystaniu przez grupę dzieci z posiłku zobowipani są do
wczyszczenia blatów stołów oraz krzesełw pomieszczeniu,w którym wydawane są
posiłki.
6. Wielorazowe naczynia i sztuóce naleĘ myó w unywarce z dodatkiem detergenfu,
wtemperaturze60" C lub je wyparuai.
u dziecka
P ostępowanie w przypa dku podejrzenia za|<ażenia
1 . Nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora przedszJ<olao stwierdzeniu objawów
choroby zakuźneju dziecka.

2. Dyrektor lub wyzraczona przez niego osoba odpowiada za odizo|owanie dńęcka
w wyzmczonym pomieszczenir1 wyposażonym w środki ochrony i
dezynfekujący z

zapewnięniem min. 2

m

odległości od

pĘn

innych osób

i niezwłoczniepowiadamiarodziców w celu pilnego odebraniadziecka zprzedszkola.

3 . W przypadku pogarczającegosię stanu dziecka przed przybyciem rodzicalprawnego
opiekuna,osobapełniącanadzót nad dzieckiem powiadamiapogotowieratunkowe.
4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązarri są do niezrvłocznego powiadomienia
Dyrektora przedszkola w razsepodejrzeniau dzięcka choroby CovID. 19.

choroby covlD-lg'
Dyrektor przedszkola w przfpadku podejtzenia u dziecka
w Myślenicachi stosuje
powiadamiaPowiatowąStację Sanitamo-Epidemiologicną
do wydawanychinstrukcjii poleceń.
się ściśle
z podejrzeniemchoroby
6 . obszar, w którym poruszałosię i przebywałodziecko
uwzględnieniem
CoVID.l9 poddawanyjest gruntownejdezynfekcji,ze szczegó|nym
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze'uchv.rytyĘ.).
czasie w części/częściach
7. Ustala się liĘ osób przebywającychw tym samym
CoVID.t9 i za[eca
budynku,w których przebywałodziecko zpodejrzeniemchoroby
dostępnych na
stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitamego
l orazgis.gov.pl,odnoszącychsię do osób, które miaty
stroniegov.p[web/koronawirus
kontakt zzakaionym.

państwowegoinspektora
8. Dyrektor przedszkola stosuje się do za|eceńpowiatowego
procedur,biorąc pod uwagę
sanitarnegoprry ewentualnymwdrażaniudodatkowych
zaist;rnaĘprzypadek.

g. Numery telefonów do stużb medyczrych otaz Powiatowej Stacji Sanitarnomiejscu w budynku
Epidemiologicznejw Myślenicachumieszcza się w widocznym
przedszkola.
Postępowaniew prrypadku podejnenia zakażeniau personelu
objawów nie powinni
l . Pracownicy/obsh*gaprzedszkola w razie niepokojących

się telefonicznie
przychodńć do pracy, lecz pozostaó w domu i skontaktować
Myśleńcach, oddziałem
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicanąw
się stanuzdrowlazadzworucpod nr 999 lub
w przypadkupogarszającego
zakuźnym,a

112ipoinformowaóopodejrzeniuwystąpieniachorobyCoVID-19.
informacji Głównego
2 . Zaieca się pracownikom/obsłudzeprzedszkola śledzenie
na stronach intemetowych,
Inspektora Sanitamego i Ministra Zdrowia, dostępnych
a takŻęobowi4zującychprzepisów prawa.
pracy objawów
3 . W prrypadku wystąlienia u praqownika będącegona stanowisku
odsuwanyjest od pracy
sugerującychchorobęCovID-l9, pracownik niezwłocmie
w środkiochrony
i umieszczany w wymaczonym pomieszczeniu, wyposźrzonym
iptyndezynfekującyzzapewnieniemmin.fmodległościodinnychosób.
się stanupracownikapowiadamiasię pogotowieratuŃowe.
4. W razie pogarczającego

5 . Dyrektor przedszkola powiadamia Powiatową Stację Sanitanro-Epidemiologicmą
w Myślenicachi stosujesię ściśle
do wydawanychinstrukcjii poleceń.
obszar, w którym poruszałsię i przebywałpracownik poddawanyjest gruntownej
derynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki'
poręcze'uchwytyitp.).
7. Ustala się lisę osób przebywającychw tym samym czasie w części/częściach
budynku, w których ptzebywaŁaosoba z podejtzeniemchoroby CoVID-t9 i z'aleca
stosowanie się do wytycnych Głównego Inspektora Sanitamego dostępnych na
oraz gis.gov.pl,odnoszącychsię do osób, które miały
stroniegov.pVweb/koronawirusl
kontakt zzakaŻonym.
Dyrektor przedszkola stosuje się do za\eceńpowiatowego państwowego inspektora
sanitarnegoprry ewentualnymwdrażaniudodatkowych procedur, biorąc pod uwagę
zaistniaĘ przypadek.
Postanowieniakońcowe
1 . w przypadku kwęstii nieuregulowanych niniejszymi procedurami i zasadami
bezpieczeitstwazastosowanie mają przepisy prawa wynikające z wprowadzenia na
obszarzeRzeczypospolitej Polskiej stanuepidemii w związku z zakatŻedtaniwirusem
SARS-CoV-2.

2. Dyrektor przedszkola zastzega sobie prawo do cofrrięcia zgody ta udział'dzięcka
w zajęciachopiekuńcrych w razie niestosowaniasię rodziców dziecka do niniejszych
proceduri zasadbezpiecz.eftstwa
w okręsieich obowiqzywania.

Opracowanona podstawie:
Wytyczre przeciwepidemicare Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2a20 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnegoorźlzinsĘrtucjiopieki nad dzieÓmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a
ust.5 pkt 2 ustawyzdnia i4 marca 1985r. o PaństwowejinspekcjiSanitarnej(Dz. U. z20|9 r.poz.
59 orazz2020r. poł.322,374i 567)

