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Procedury i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu

Samoządowym w Osieczanach w nviązku Zzapobieganiem,

przeciwdziałaniem i nva|czaniem CovID.l 9

Przyjęcie dziecka do pnedszkola

1. Rodzice zobowiqzani są do ptzekazanta w wznaczonym terminie deklaracji

doĘczącej ucząszczatia dzieeka do przedszkola w okresie stanu epidemii.

2. Ze wzg|ędów organizacyjnych (nieangazowanie w zajęcia opiekuńcze pracowników

powyżej 60. roku Ęcia, przestrzefi do wypocrynku, zabawy i zEęć dla dzieci w sali

wynosząca min. 4 m2 na 1 dziecko i kazdego opiekuna) przedszkole moŻę utworzyó

jedną grupę, |iczącąmaksymalnie 11 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3. W prrypadku liczby deklaracji ptzelłaczajęcej mozliwą ilośó przyjęó do przedszlcola

w okresie stanu epidemii' w pier.wszej kolejności przyjmowane są dzieci, których

oboje rodzice pracują zawodowo, prrynajmniej jedno z rodńców jest pracownikiem

realizującym zadania nlliqzane z zapobieganiem, ptzeciwdziataniem i zwalczaniem

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

wielodzietrych.

4. Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo do zobligowania rodziców dziecka do

przedstawienia aktualnego zaświ adczenia o zatrudnieniu.

5. Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka

z objawami chorobowymi sugerującymi chorobę zakłźną.

Zasady prryprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola

1. Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane z przedszkola wyłącmie przez

rodzicódprawnych opiekunów.

2. W okresie stanu epidemii zawieszone zostają dotychczasowe upowaźnienia do

odbioru dziecka.

3. Dzięci mogą byó prryprowadzanelodbierane z przedszko|a wyłącntie przez osoby

zdrowe.



4, Rodzice mogą wchodzić z dńećmi wyłączrie do przestrzeni wspólnej przedszkola

z zachowaniem zasady - I rodzic z dzieckiem.

5. Zabtanta się rodzicom wchodzenia do sali, w której odbywają się zajęcia opiekuńcze.

6. Przed wejściem do przestrzeni wspólnej przedszJ<ola rodzice zobowipani są do

dezynfekcji dłoni przy vĘciuptynu deąynfekującego.

7. Rodzice podczas prryprowadzana/odbierania dziecka z przedszkola oraz w trakcie

przebywania w przesBzeni wspólnej przedszkola zobowiązaru są do stosowania

osłony ust i nosa oraz rękawiczek ochronnych.

8. Rodzice przyprowadzającylodbierający dńeci z przedszkola zobowiązarri sę do

zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszko|a oraz

innych dńęci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

9. Do przedszkola może byó przyprowadzarre wyłączrie dziecko zdrowe, bez objawów

chorobowych sugerujących chorobę zaka-ną.

l}.Zabtanta się prryprowadzania do przedszkola dzieci z domów, w których przebywa

osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.

It.Zabtanta się prrynoszenia przez dziect do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów

lub zabawek.

Organizacja opieki w przedszkolu

1. Do grupy przypotządkowani są ci sami opiekunowie.

2. opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społecany między sobą i w kazdej

przestrzeni przedszkolą wynoszący min. 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. Zabrania się kontaktu dzieci i opiekunów z personelem pomocnicz"vm i kuchennym.

5. opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia srybkiej i sprawnej komunikacji

zrodńcamiprzyprowadzającymilo{bierającymidziecizptzedszkola.

6. osoby trzecie mogą przebywaó na tęrenie przedszkola tylko w uzasadnionych

prrypadkach zzachowaliem wszelkich Środków ostrożności, tj. stosowanie osłony ust

i nosa" zakładanie rękawiczek ochronnych oraz dezynfekcja dłoni przed wejściem do

przedszkol a ptzy użyciu ptynu dezynfekuj ącego.



7. opiekunowie mają prawo wykonać pomiar temperafury ciała u dńecka w przypadku

wysĘlienia niepokojących objawów chorobowych z wykorrystaniem termometru

bezdoĘkowego, który na|eĘ zdezynfekować po kaidymuzyciu.

Zaleca się korrystatie ptzez dzięci z pobytu na świeĘm powietrzl| La terenie

przedszkol a z zachowaniem mozliwie największej odległości.

Zabranta się organizowania wyjśó zdńeć,mi poza teren przedszkola w czasie zaijęć.

Zasady higieny

1. Przed wejściem do przedszkola zostaje umieszczony dozownik z pŁynem do

derynfekcji rąk wraz z instrukcją stosowania oraz informacja o obligatoryjnym

derynfekowaniu tąk ptzez wchodzące osoby dorosłę.

2. Z sali, w której przebywa grupa usuwane są przedmioty i sprzęty, których nie można

skutecznie uprać |llb zdezynfekowaó (np. pluszowe zabawki). Prrybory sportowe

(np. piłki, skakanki, obręcze Ę.) nalezy dokładnie czyśció i derynfekować.

3. Salę nalery wietrzyć co najmniej taznagodzinę.

4. W pomieszczeniu sanitarnohigieniczrym zostaje zariesz-czony plakat z z.asadarri

prawidłowego mycia rqk.

5. opiekunowie zobowi4zani są do regularnego mycia rqk wodą z myótem oruz

dopilnowania, aby robiły to dzieci, w szczególności po przyjściu do przedszkola'

ptzed jedzenlęm, po skorrystaniu z toaleĘ orazpo powrocie ze świeżego powietrza.

6. opiekunowie zostają zaopatrzeni w indywidualnę środki ochrony osobisĘ,

tj. jednorazowe rękawiczJ<i, maseczki na usta i nos oraz fartuchy z długim rękawem do

uficiaw rcz.ię konieczności np. ptzeptowaózenia zabiegów higienicmyeh u dziecka -

adekwatnię do sytuacji.

Czyszczenie i derynfekcja pomieszczeit, powienchni oraz urząi|zeń

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 salach i w pomieszczeniach spozywania posiłków.

Zapewnia się bieĘcą dezynfekcję toalet.
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Nalezy ściśle przesttzegać, zaleceń producentów wykorzystywanych środków

dezynfekcyjnych, w tym czasu wietrzenia pomieszczeń po ich uzyciu.

Sprzęt na placu zabaw i na boisku powinien być regularnie czyszczany z uĘclem

detergentu lub dezynfekoWffiy, jeśli nie ma takiej możliwości m|eĘ zabezpieczyć go

przed uĄwaniem.

Gastronomia

1. Pracownicy zostają zaopatrzeri w środki ochrony osobistej orazpĘny dezynfekujące

do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

2. Pracownicy zobowiqzani są w miarę możliwości do zachowania odległości stanowisk

pracy.

3. Zabrania się pracownikom kontaktu z opiekunami i dzięómi.

4. Pracownicy zobowiązant są do utrzymywania wysokiej higieny, mycia i deąynfekcji

stanowisk pracy, opakowań prodŃtów, sprzętu kuchennego, nacryh stołowych oraz

sztućców.

5. Pracownicy po skorzystaniu przez grupę dzieci z posiłku zobowipani są do

wczyszczenia blatów stołów oraz krzeseł w pomieszczeniu, w którym wydawane są

posiłki.

6. Wielorazowe naczynia i sztuóce naleĘ myó w unywarce z dodatkiem detergenfu,

wtemperaturze 60" C lub je wyparuai.

1 .

P o stęp owanie w przypa dku podej rzen ia za|<ażenia u dziecka

Nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora przedszJ<ola o stwierdzeniu objawów

choroby zakuźnej u dziecka.

Dyrektor lub wyzraczona przez niego osoba odpowiada za odizo|owanie dńęcka

w wyzmczonym pomieszczenir1 wyposażonym w środki ochrony i pĘn

dezynfekujący z zapewnięniem min. 2 m odległości od innych osób

i niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka zprzedszkola.

W przypadku pogarczającego się stanu dziecka przed przybyciem rodzicalprawnego

opiekuna, osoba pełniąca nadzót nad dzieckiem powiadamia pogotowie ratunkowe.

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązarri są do niezrvłocznego powiadomienia

Dyrektora przedszkol a w razse podejrzenia u dzięcka choroby CovID. 1 9.
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Dyrektor przedszkola w przfpadku podejtzenia u dziecka choroby covlD-lg'

powiadamia Powiatową Stację Sanitamo-Epidemiologicną w Myślenicach i stosuje

się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko z podejrzeniem choroby

CoVID.l9 poddawany jest gruntownej dezynfekcji, ze szczegó|nym uwzględnieniem

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze' uchv.ryty Ę.).

Ustala się liĘ osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach

budynku, w których przebywało dziecko zpodejrzeniem choroby CoVID.t9 i za[eca

stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitamego dostępnych na

stronie gov.p[web/koronawirus l orazgis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miaty

kontakt zzakaionym.

8. Dyrektor przedszkola stosuje się do za|eceń powiatowego państwowego inspektora

sanitarnego prry ewentualnym wdrażaniu dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę

zaist;rnaĘ przypadek.

g. Numery telefonów do stużb medyczrych otaz Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiolo gicznej w Myślenicach umieszcza się w widocznym miejscu w budynku

przedszkola.

Postępowanie w prrypadku podejnenia zakażenia u personelu

Pracownicy/obsh*ga przedszkola w razie niepokojących objawów nie powinni

przychodńć do pracy, lecz pozostaó w domu i skontaktować się telefonicznie

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicaną w Myśleńcach, oddziałem

zakuźnym,a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowlazadzworuc pod nr 999 lub

112ipoinformowaóopodejrzeniuwystąpieniachorobyCoVID-19.

Zaieca się pracownikom/obsłudze przedszkola śledzenie informacji Głównego

Inspektora Sanitamego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach intemetowych,

a takŻę obowi4zuj ących przepisów prawa.

W prrypadku wystąlienia u praqownika będącego na stanowisku pracy objawów

sugerujących chorobę CovID-l9, pracownik niezwłocmie odsuwany jest od pracy

i umieszczany w wymaczonym pomieszczeniu, wyposźrzonym w środki ochrony

iptyndezynfekującyzzapewnieniemmin.fmodległościodinnychosób.
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4. W razie pogarczającego się stanu pracownika powiadamia się pogotowie ratuŃowe.



Dyrektor przedszkola powiadamia Powiatową Stację Sanitanro-Epidemiologicmą

w Myślenicach i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddawany jest gruntownej

derynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki'

poręcze' uchwyty itp.).

Ustala się lisę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach

budynku, w których ptzebywaŁa osoba z podejtzeniem choroby CoVID-t9 i z'aleca

stosowanie się do wytycnych Głównego Inspektora Sanitamego dostępnych na

stronie gov.pVweb/koronawirusl oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały

kontakt zzakaŻonym.

Dyrektor przedszkola stosuje się do za\eceń powiatowego państwowego inspektora

sanitarnego prry ewentualnym wdrażaniu dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę

zaistniaĘ przypadek.

1 .

Postanowienia końcowe

w przypadku kwęstii nieuregulowanych niniejszymi procedurami i zasadami

bezpieczeitstwa zastosowanie mają przepisy prawa wynikające z wprowadzenia na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakatŻedtani wirusem

SARS-CoV-2.

Dyrektor przedszkola zastzega sobie prawo do cofrrięcia zgody ta udział' dzięcka

w zajęciach opiekuńcrych w razie niestosowania się rodziców dziecka do niniejszych

procedur i zasadbezpiecz.eftstwa w okręsie ich obowiqzywania.

Opracowano na podstawie :

Wytyczre przeciwepidemicare Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2a20 r. dla

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania

przedszkolnego orźlz insĘrtucji opieki nad dzieÓmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a

ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia i4 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z20|9 r.poz.

59 orazz2020 r. poł.322,374 i 567)
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