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Procedury i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu

Samorządowym w Osieczanach w okresie stanu epidemii w zrviązku

z zakaienia m i wirusem SARS-CoV-2

Przyjęcie dziecka do pnedszkola

Rodzice zobowiqzant są do ptzekazania w wz;,raczanym terminie deklaracji

dotyczącej lczęszszatia dr'iecka do prredszkola od 1 |.a5 .2020 r.

Do grupy może zostać, przyjęte maksymalnie 12 dzięci. w uzasadnionych

prrypadkach za zgodą organu prowadzącego moira zvitększyć liczbę dzieci _ nie

więcej ruŻo2.

W przypadku |iczby deklaracji przsh'tacĄącej możliwą ilośó przyjęó do przedszkola

w okresie epidemii, w pierwszej kolejności przyjmowane s4 dzieci, których oboje

rorlzice pracują zawodowo, przynajmniej jedno z rcdńców jest pracownikiem

realizującym zadanta zvłlqzane z zapobieganiem, ptzeciwdziałaniem i nl,a|czantem

CovID-lg m.in. systemu ochrony zdrowia i służb mundurowych oraz z rodzjn

wielodzietnych.

Dyrektor przedszkola zasttzega sobie prawo do zobligowania rodziców dziecka do

przedstawięnia akfualnego zaświ adczenia o zatrudnieniu.

Dyrektor przedszkola Zasttzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka

z objawami chorobowymi sugerującymi chorobę zakuźną.

Organizacja opieki w pnedszkolu

Przedszkole wznowi zĄęcia edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze d|a dzieci po

uzyskaniu porytywnej opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicmej

w Myślenicach.

Minimalna ptzest,xzeń do wypoczynku, zabawy i njęć: dla dzieci w sali nie może być

mniejsza fiŻ4I|f na l dziecko i kazdego opiekuna.
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3. Z sa|i' w któĘ ptzebywa grupa usuwane są przedmioty i sprzęĘ, których nie można

skutecznie uprać lub zdezynfekowaó (np. pluszowe zabawki)' Przybory sportowe

(np. piłki, skakanki, obręcze iĘ.) należy dokładnie czyściÓ i dezynfekować.

Zabtania się przynoszetia dzieciom do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub

zabawęk.

Salę nalezy wiehzyć co najmniej taznagodzinę.

Do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

Poszczególnę grupy dzieci nie mogą mieó ze sobą sĘczności.

opiekunowie zobowiązani są zachowaó dystans społeczny między sobą i w każdej

przestrzeni przedszkola' wynoszący min. 1,5 m.

4.

5 .

6.

7.

8.

9. Zabratltasię kontaktu dńeci i opiekunów z personelem pomocnicrym i kuchennym.

10. Dzieci mogą być przyprowadzane/odbięrane z przedszkola wyłącmie przez

rodziców/prawnych opiekunów.

ll.Rodzice przyprowadzający/odbierający dzięci z przedszkola zobowiązani są do

zachowania dystansu społeczrego w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz

innych dńęci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

12. opiekunowie zobowipui są do zapewnienia srybkiej i sprawnej komunikacji

zrodzicastiprzyprowadzającymi/odbierającymidziecizptzsdszko|a.

13. Rodzice mogą wchodzić z dńećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola

z zachowaniem zasady _ maksymalruef rodziców zdziećmi w tym samym czasie.

14. Do przedszkola moźre uezęszczać wyłączrie dziecko zdrowe, bęz objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakuźną.

|5.Zabtana się przyprowadzania do przedszkola dzieci z domów, w których przebywa

osoba na kmrarantannie lub w izolacji domowej.

16. osoby trzecie mogą ptzsbywaó na terenie przedszkola tylko w uzasadnionych

przypadkach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, tj. zakrywanie ust i nosą

zakJadanie rękawiczek ochronnych oraz dezynfekcja dłoni ptzed wejściem do

przedszkola.

17. Naucryciele mają prawo wykonaó pomiar temperafury ciała z wykorzystaniem

termometru bezdotykowego w prrypadku wysĘpienia u dziecka niepokojących

objawów chorobowych.

!8.ZaLeca się korzystatlte ptzez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie

przedszkolazzachowatiem możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.

|9, Zabranta się organizowanialvyjśó z dńećmi poza teren przedszkola w czasie zajęć.



Zasady higieny

1. Prued wejściem do przedszkola zostaje umieszczony pĘn do derynfekcji rąk.

2. Rodzice przyprowadzającylodbierający dzieci z przedszkota zobowiązani są

każdorazowo do zakrywania ust i nosą zakładana rękawiczek ochronnych oraz

dezynfekcji dłoni przed wejściem do przedszkola.

3. opiekunowie zobowiryani są do regularnego mycia rqk woĘ z mydłem oruz

dopilnowania" aw robiły to dzieci, w szczsgólności po przyjściu do przedszkola'

przsd jedzeniem, po skorrystaniuztoa|eĘ oruzpo powrocie ze śwrcżLego powietrza.

4. opiekunowie zostają zaopattzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, tj.

jednorazowe rękawiczki, maseczlci na usta i nos oraz fartuchy z dtugim rękawem do

uĘciaw raite konieczrrości np. przeprowadzentazabiegów higienicznych u dziecka _

adekwatnie do sytuacji.

Czyszczelie i derynfekcja pomieszezeń oraz powierzchni

Prace porządkowe wykonywane są codziennie, ze szczególnym uwzględnieniem

utlrymywania crystości ci4gów komunikacyjnych, derynfekcji powierzchni

doĘkowych _ poręczy, klamek, wyłączrików i powierzchni płaskich, w tym blatów

w salach i w pomieszczeniach spoż,ywania posiłków.

Nalezy ściśle przesffzegaó zaleceń producentów wykorrysĘwanych środków

dezynfekcyjnych, w tym czasu wietrzenia pomieszczeń po ich użyciu.

Gastronomia

1. Pracownicy zostajązaopattzeru w środki ochrony osobisĘ oraz płyny dezynfekujące

do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

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

pracy.

3. Zabratlta się pracownikom kontaktu z opiekunami i dziećmi'

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

stanowisk pracy' opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyft stołowych oraz

sztućców.

5. Posiłki dla dzieci wydawane są poszczególnym grupom zrnianowo.
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Pracownicy po kazdej grupie zobo:vultązant są do wcryszęzenia blatów stołów oraz

krzeseł w pomieszczęniv, w którym wydawane są positki.

Wielorazowe naczynia i sztućce naheĘ myć w anywalce z dodatkiem detergentu,

wtemperaturze 60o C lub je wyparzać.

Postępowanie w prrypadku podejnenia zakłżenia u dziecka

Nauczyciel niezwłocztie informuje Dyrektora przedszkola o stwierdzeniu objawów

choroby zakuźnĄ u dziecka.

Dyrektor lub wyzraczona przez niego osoba odpowiada za odizoLowanie dziecka

w wyzmczonym pomieszczeniuo wyposaionym w środki ochrony i płyn

dezynfekujący z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób

i nięzwłoczrie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka zprzsdszko|a,

Postępowanie w prrypadku podejneniazakażenia u personelu

Pracownicy/obsfuga przedszkola w razte niepokojących objawów nie powinni

ptzychodzió do pracy, Lecz pozostać w domu i skonta}$owaó się telęfonicarie

z Powiatową Stacją Sanitarno.Epidemiologicmą w Myślenicach, oddziałem

zaketźnym, a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowiazadmłoruć pod nr 999 lub

112 i poinformować o mozliwości zakażenia koronawirusem.

Za\eca się pracownikom/obsłudze przedszkola śledzenie infomracji Głównego

Inspektora Sanitanrego i Ministra Zdtowia, dostępnych na stronach intemetowych,

a tak,zę obowiqzuj ących przepi sów prawa.

W prrypadku wysĘpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów

sugerujących zakazęruę koronawirusem' pracownik niezrlrłoczrrie odsuwany jest od

pracy i umieszczany w wmlaczorym pomieszczetiu, wyposaŹonym w środki

ochrony i pbn dezynfekujący z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych

osób

Dyrektor przedszkola powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczr4

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

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

dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni doĘkowych (klamki'

poręcze, uchwyĘ iĘ.).
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Ustala się listę osób przebywających w tym sźrmym czasie w części/częściach

budynku, w których przebywała osoba podejtzanao zakażrcrlte koronawirusęm.

Dyrektor przedszkola stosuje się do za7eceń powiatowego państwowego inspektora

sanitamego przy ewentualnym wdrażaniu dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę

zaistniĄ przypadek.

Postanowienia końcowe

W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszymi procedurami i zasadami

bezpieczeństwa zastosowanię mają przepisy prawa wynikające z wprowadzetńa na

obszarue Rzecrypospolitej Polskiej stanu epidemii w nviązku zzakazsniarrli wirusem

SARS-CoV-2.

Dyrektor przedszkola zastzega sobie prawo do cofrrięcia zgody na udział. dziecka

w zajęciach edukacyjno.wychowawczo-opiekuńcrych w okresie stanu epidemii

w zrvi4zku z zaktięrtiami wirusęm SARS-CoV-Z w prtypadku niestosowania się

rodziców dziecka do niniejszych procedrn i zasad bezpieczenstwa.

Opracowano na podstawie:

WyĘczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietrria f020 r. d|a

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania

przedszkolnego onz insĘtucji opieki nad dzieómi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z20|9 r. poz,

59 orazz2020 r. poz. 3f2,374 i 567)
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