PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W TURZY
OD 1 WRZESNIA 2020
PODSTAWA PRAWNA: wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 25 sierpnia 2020r. 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)
I. Przyprowadzanie i odbiór dziecka
1. Na teren przedszkola należy wchodzić od strony parkingu, natomiast wychodzić małą
bramką od strony kościoła.
2. Rodzic w maseczce przyprowadza dziecko do przedszkola nie wchodząc do budynku,
sygnalizują dzwonkiem i przekazują dziecko nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
3. Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola ma obowiązek zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 1,5 m.
4. Rodzic w maseczce odbiera dziecko z przedszkola o zadeklarowanej godzinie nie
wchodząc do budynku.
5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać
dziecka do przedszkola i należy stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
8. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci,
rodzic poproszony zostanie o natychmiastowe zabranie dziecka do domu .
9. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Rodzic jest zobowiązany
zdeklarować stałą godzinę przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola (w
sytuacjach wyjątkowych zgłasza rano lub telefonicznie dyrektorowi przedszkola).
10. Dziecko do grupy wprowadzane i wyprowadzane jest przez personel.
11. Dziecko przyprowadza i odbiera jeden i ten sam rodzic.
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II. Organizacja opieki w przedszkolu
Wyznacza się sale:
 Sala nr 1 – oddział I (godz. 8.00 – 14.00) grupa Tygryski – dzieci 3-4 letnie
 Sala nr 2 - oddział II (godz. 7.00 – 16.00) grupa Smerfy – dzieci 5-6 letnie
Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
W sali, w której przebywa grupa dzieci nie ma zabawek, przedmiotów i sprzętów, których
nie można zdezynfekować.
Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę i w razie potrzeby.
Grupy nie powinny kontaktować się ze sobą w przedszkolu, ani na placu zabaw.
Dzieci nie przynoszą z domu do przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek.

7. Personel
kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem
opiekującym się dziećmi.
8. Nauczyciele i pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni przedszkola wynoszący min. 1,5 m.
9. Rodzice przyprowadzający i odbierający dziecko do/z przedszkola mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i do innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 1,5 m.
10. Przebywanie osób trzecich w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja
rąk, tylko osoby zdrowe).
11. Przedszkole dysponuje termometrem bezdotykowym do zmierzenia dziecku temperatury
ciała. Tremometr należy dezynfekować po użyciu.
12. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, każdego dnia po przyjściu
do przedszkola oraz w miarę potrzeb w ciągu dnia.
13. Jeżeli dziecko, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od
innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z
przedszkola.
14. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
z rodzicami dziecka.
15. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym przy
zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Plac zabaw będzie dostępny dla dzieci
najpierw z jednej, potem z drugiej grupy.
16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola (spacery, wycieczki).
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III.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
Przed wejściem do przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący do rąk wraz z informacją
o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe.
Nauczycielki zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem,
szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po
powrocie ze świeżego powietrza. Organizują dzieciom, pokaz właściwego mycia rąk,
przypominają i dają im przykład. Wykorzystują obrazkowe instrukcje.
Pracownicy obsługowi w codziennych pracach porządkowych szczególnie dbają
o utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, na bieżąco dezynfekują
sanitariaty, powierzchnie dotykowe – poręcze krzeseł, klamki i powierzchnie płaskie,
blaty w salach przed i po spożywaniu posiłków, klawiatury, włączniki. Przeprowadzając
dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu
środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Pracownicy prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych.

5. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w indywidualne środki ochrony osobistej tj.
maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki, fartuchy z długim rękawem (do użycia w
razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka).
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przedszkola widnieją plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
7. W przedszkolu zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
IV.
Gastronomia
1. W przedszkolu przy organizacji żywienia, obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
wprowadzono
zasady
szczególnej
ostrożności
dotyczące
zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników (środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do
czyszczenia powierzchni i sprzętów). Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji miejsca wydawania posiłków.
2. Posiłki przywożone będą w termosach w reżimie sanitarnym przez dostawcę
zewnętrznego.
3. Posiłki będą podawane na wielorazowych naczyniach, które będą myte i wyparzane
na miejscu w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600 C.
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V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola.
Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy, wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą stację sanitarno epidemiologiczną i stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.
Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
Należy stosować się do zaleceń Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
W przedszkolu wyznaczono miejsce, w którym będzie można odizolować osobę (dziecko
lub pracownika) w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
Przygotowano i umieszczono w widocznym miejscu numery telefonów do: organu
prowadzącego, Kuratora Oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb
medycznych.
Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, w
części w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, z zastosowaniem się do
wytycznych GIS odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym.
Schemat działania, gdy dziecko zachoruje w przedszkolu wg Sanepidu:
Odizolować dziecko od grupy pod opieką wyznaczonej osoby
Wezwać rodziców
Skontaktować się z lekarzem rodzinnym

Po konsultacji i podjęciu wspólnej decyzji z lekarzem jeżeli jest podejrzenie to należy
kontaktować się z sanepidem
Tel. dla dzieci szkolnych 146886553, 666035666 lub 146886557
lub tel. ogólny 146217097
W tym czasie pozostałe dzieci przebywają pod opieką nauczyciela
O podjętych decyzjach należy poinformować rodziców
Postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na
COVID-19:
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze
stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
Dodatkowo w przypadku zagrożenia życia należy skorzystać z całodobowego numeru
alarmowego 602430042
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy
i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.
Za przygotowanie i umieszczenie w dostępnym miejscu, potrzebnych numerów
telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada
dyrektor.
Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach przedszkola, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje zastępca dyrektora wraz
z obsługą.
Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych
na
stronie
https://www.gov.pl/web/gis
oraz
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z
zakażonym.
VI.
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VII.

Organizacja pracy

Rodzicu!
1. Przyprowadź do przedszkola tylko zdrowe dziecko! Przy zachowaniu rygorystycznych
środków ostrożności: maseczka na twarzy rodzica, dezynfekcja rąk.
2. Przyprowadź i odbieraj dziecko do przedszkola o stałych, zdeklarowanych wcześniej
godzinach, żeby ograniczyć kontakt osób przed drzwiami przedszkolnymi. Budynek

przedszkola będzie zamknięty, należy zawsze używać dzwonka, który znajduje się przy
drzwiach wejściowych.
3. Na teren przedszkola należy wchodzić od strony parkingu, natomiast wychodzić małą
bramką od strony kościoła.
4. Rodzicu, nie będziesz mógł wejść do budynku, nauczyciel/ inny pracownik obsługi
odbierze dziecko w drzwiach. Procedura odbierania dziecka z przedszkola jest taka
sama.
5. Każde dziecko przy wejściu do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę, a przed
wejściem na salę umyje ręce.
6. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie albo
jest z kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem. Zgłoś ten fakt
dyrektorowi.
7. Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na
powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy
kichaniu czy kasłaniu.
8. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów.
9. Zabawki, toaleta, stoliki i krzesełka dostępne w przedszkolu będą systematycznie
dezynfekowane.
10. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci. Nie ma jednak
przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia przez nauczycieli i
pracowników.
11. Dziecko będzie miało możliwość korzystania z posiłków przygotowywanych przez
dostawcę zewnętrznego - Spółdzielnię Socjalną Smak, po wcześniejszym zgłoszeniu
dziecka do pracownika spółdzielni.
12. Rodzicu, zachowaj dystans społeczny min. 1,5 m. między innymi rodzicami
oczekującymi na zewnątrz budynku przedszkola w odniesieniu do dzieci i innych
rodziców.
13. Nauczyciele i pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą i wobec rodziców
wynoszący min. 1,5 m.
14. Z sali przedszkolnej zostały usunięte przedmioty, których nie można skutecznie
zdezynfekować (np. pluszaki, lalki, ubranka dla lalek i dywan).
15. Organizowane będą wyjścia do ogrodu na świeże powietrze, przy zachowaniu
wymaganej odległości. Nie ma spacerów i wycieczek poza teren przedszkola. Plac
zabaw będzie dostępny dla dzieci najpierw z jednej, potem z drugiej grupy.
16. Rodzicu, jeśli przyprowadzasz dziecko do przedszkola zobowiązany jesteś do pozostania
w stałym kontakcie telefonicznym z dyrektorem i nauczycielem grupy.
17. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych twoje dziecko zostanie odizolowane
od grupy, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Jesteś zobligowany do
szybkiego odebrania dziecka z placówki.
18. Rodzicu, jesteś zobligowany do uzupełnienia oświadczeń i ankiet przygotowanych na
potrzeby zebrania informacji związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem przedszkola
w czasie pandemii.
19. Zadbaj o wygodny ubiór swojego dziecka na czas pobytu w przedszkolu. Nie przynoś
stroju gimnastycznego.

