PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W
CZASIE PANDEMII COVID-19
opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji
opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. W grupie może przebywać do 12 dzieci. (1 dziecko na 4 m2)
3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli
do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.)
należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola
żadnych przedmiotów lub zabawek.
5. Rodzic wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas
pobytu w przedszkolu.
6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
7. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą
poszczególnych grup dzieci.
8. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem
opiekującym się dziećmi.
9. W każdej grupie znajduje się termometr bezdotykowy.
10. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest
wyłącznie na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej
odległości.
11. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu
lub dezynfekowany.
12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
13. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
z rodzicami dziecka.

14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie
powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe,
wchodzące do przedszkola.
2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby
rodzice dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz
zakrywali usta i nos.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to
dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z
placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze
szczególnym

uwzględnieniem

utrzymywania

komunikacyjnych, toalet i sal edukacyjnych.

w

czystości

ciągów

Odpowiada ona także za

dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, klawiatury, domofonu, włączników
wykonywane czynności dokumentuje w karcie monitoringu.
5. Nauczyciele odpowiedzialni są za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów
używanych przez dzieci.
6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie

czasu

niezbędnego

do

pomieszczeń,

wywietrzenia

dezynfekowanych
przedmiotów,

tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.
7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW
1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod
nadzorem opiekuna.
2. Przy organizacji żywienia (wydawalnia posiłków) w przedszkolu, obok
warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do
funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest
do:


stosowania środków ochrony osobistej,



utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego,



mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum
60

o

C

i wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
3. Posiłki wydawane są na sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna
oddziałowa.
Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze
kuchenne.
4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem
opiekującym się dziećmi.

