
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3Ol2O

WEWN ĘTRZN E PROCEDU RY BEZPI ECZEŃSTWA DOTYCZĄCE

zAPoBlEGANlA ! PRzEclWDzlAŁANlA cov!D_19

NA TEREN|E PRzEDszKoLA,,LEŚNY LUDEK" W DAMNlcY

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

u ludzi (Dz. U. z2OL9r.poz.L239zezm.),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2OI9 r. poz. 59

zezm.|,

3. Ustawa z dnia 14grudnia 2OL6r. Prawo oświatowe {Dz. U. z2OL9r.poz.LL48ze.zm.|,

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych iniepublicznych szkołach i placówkach (Dz, U.z2OO3 r. Nr 6 poz.69 zezm.|,

S.Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego lnspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla

przedszkoli, oddziałów przedszko!nych w szkoIe 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 lnspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2OI9 r. poz.

59, oraz z.2O2O r. poz. 322,374,567 i L337|.

Cel

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz wychowanków, ich

rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa w placówce

oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieIi, pracownlków przedszkola, rodziców i dzieci

w sytuacji wystąpienia zachorowania !ub jego podejrzenia.

Zakres procedury

Procedurę należy stosować w przedszkolu ,,Leśny Ludek" w Damnicy. Dotyczy wszystkich

pracowni_ków placówki.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor Zespołu Szkól w Damnicy



Postanowienia szczegółowe:

L W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci w miarę możliwości organizacyjnych

pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania

posiłków, zabawy,

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola (dziecko również powinno przebywać w domu

na kwarantannie).

3. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala dyrektor.

4. Dzieci z grup A i B wchodzą wejściem przy administracji Rodzice przekazują dziecko

pracownikowi, który oczekuje na nie w przestrzeni wspólnej.

5, Ustala się nastepujace zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:

o wejście przy sali gimnastycznej: wychowankowie grup ,,O" C i D w godz. 7.00 - 15.00;

o wejście przy administracji: wychowankowie Przedszkola - grupy A i B w godz. 6.15 - 15.45

oraz grup,,O" CiD w godz. 6.15 - 7.0Oi 15.00- 15.45.

6. Dzieciz grup 0C i0 D posiłkizjadająwstołówce szkolnej, rotacyjnie.

7. Grupy 0C i0 D korzystająz placu zabawiboiskszkolnych, wzależnościod ich dostępności.

8. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane z przedszkola przez tę samą,

zdrową osbbę dorosłą.

9. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do

przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. zasłaniania ust i nosa,

dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.

10. Osoba przyprowad zająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum

czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna

prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta

obowiązana jest opuścić teren placówki bez zbędnej zwłoki.

11. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub kilkoro rodziców

w odstępie od siebie co najmniej 1,5m.

12. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli pracownik przedszkola zaobserwował u

dziecka objawy chorobowe takie jak: katar, kaszel, kichanie, podwyższona temperaturę.



13. W przypadku pojawlenia się u dziecka podczas pobytu w Przedszkolu objawów chorobowych,

takich jak podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, kichanie, przeprowadza się pomiar

temperatury dziecka. Personel Przedszkola powiadamia o tym fakcie sekretariat szkoĘ oraz

rodziców, którzy zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Rodzic zobowiązany jest do

poinformowania placówkiw przypadku potwierdzenia zachorowania na covlD-19.

L4. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

15. Dziecko nie może przynosiĆ ze sobą do pIacówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub

zabawek.

16. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, nauczycielami i personelem

opiekującym się dziećmi.

17. Sale, w których przebywają dziec!, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.

18. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkola, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed

jedzeniem, po powrocie ze Świeżego powietfza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2h,
myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.

19. od dnia 1września br. do odwołania dzieciw przedszkolu nie myją zębów.

20. W przedszkolu prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczegóInym

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych izabawek.

21. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

22. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,

w temperaturze minimum 60"C lub je wyparzać.

23. Aby zminimalizować przebywanie osób postronnych na terenie placówki, opłaty za pobyt dzieci

w przedszkolu należy uiszczać na konto bankowe Zespołu Szkół w Damnicy; numer dostępny jest

na stronie internetowej szkoły. 
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