Załącznik nr 1 do zarządzenie nr 18 / 2019 Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 33
z dnia 21października 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w okresach wystąpienia ponadnormatywnych stężeń
zanieczyszczenia powietrza

Procedura postępowania w okresach wystąpienia
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza
dla Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie
1. Zgodnie z Trybem Działań Krótkoterminowych, określonym w „Programie ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze”, po
powiadomieniu przez samorząd gminny o wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnego
lub docelowego stężenia substancji niebezpiecznych, wicedyrektor, a w czasie jego
nieobecności sekretarz przedszkola, niezwłocznie umieszcza tę informację na tablicy
ogłoszeń znajdującej się obok sekretariatu szkoły.
2. W przypadku planowanych wyjść dzieci z budynku przedszkola w ramach prowadzonych
zajęć wychowawczo-dydaktycznych, zaleca się sprawdzanie prognozy jakości powietrza
odpowiednio
do
czasu
wyjścia
na
stronach
Portalu
Edukacyjnego
https://portaledukacyjny.krakow.pl/ lub na stronie internetowej Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, a przed samym wyjściem sprawdzić stan
jakości powietrza na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, znajdującej się koło sekretariatu.
Wszelkie informacje w tym zakresie można śledzić na bieżąco na smartfonach za
pomocą aplikacji Powietrze Kraków
3. Nauczyciele i pracownicy są zobowiązani zastosować działania zapobiegające narażeniu
dzieci przebywające w przedszkolu, oraz ich samych na negatywne skutki złej jakości
powietrza, zgodnie z zestawieniem wskazanym w ust. 4
4. Zalecane działania ochronne (sposób postępowania) dla ogłaszanych poszczególnych
poziomów alarmów:
a) Poziom II – stan ostrzegawczo-informacyjny (kolor pomarańczowy):
- ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni,
- ograniczyć aktywny wysiłek fizyczny dzieci, wymagający oddychania przez usta na
otwartej przestrzeni i wewnątrz pomieszczeń,
- nie otwierać okien i nie wietrzyć pomieszczeń
b) Poziom III – alarm smogowy (kolor czerwony):
- ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie na zewnątrz pracowników,
- bezwzględny zakaz pobytu dzieci poza terenem budynku przedszkola,
- ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego wymagającego oddychania
przez usta na otwartej przestrzeni jak również wewnątrz pomieszczeń,
- nie otwierać okien i nie wietrzyć pomieszczeń,
- zaleca się by rodzice wyposażyli dzieci w maski przeciw smogowe, które w
największym stopniu chronią przed zanieczyszczonym powietrzem podczas drogi
do i z przedszkola,
- zaleca się by w przypadku wystąpienia u dzieci dolegliwości zdrowotnych, rodzice
niezwłocznie skontaktowali się z lekarzem.
5. Obowiązkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługowych, jest
codzienne sprawdzanie stanu jakości powietrza na tablicy ogłoszeń w przedszkolu,
znajdującej się koło sekretariatu, a po powzięciu informacji o ogłoszeniu poziomu II lub
poziomu III zanieczyszczenia powietrza - niezwłoczne uruchomienie oczyszczaczy
powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci lub/i pracownicy, na cały
okres ich pobytu w pomieszczeniu.

