Procedury bezpieczeństwa
w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej
im. Noblistów Polskich w Niemicy
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
( zgodnie z zaleceniami MZ, GIS i MEN)

Rodzicu !


Wejście do Przedszkola tylko od strony parkingu.



Dziecko doprowadzane i odbierane z tego samego punktu

( Wejście główne od strony parkingu).


Każdy rodzic ma obowiązek noszenia maski zakrywającej usta i nos oraz rękawiczek

jednorazowych, podczas przyprowadzania dziecka.


Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż

dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
Zaopatrz



swoje

dziecko,
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rok
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w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.


Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.



Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie

lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb
sanitarnych i lekarza.


Zakaz zabierania do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.



Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać
ręki na powitanie.


Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego
przykładu.

Zasady bezpieczeństwa w Przedszkolu:


W przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora

Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
04.05.2020r. udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.


Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 16:00



Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 10 (za zgodą

organu prowadzącego w uzasadnionych przypadkach liczbę dzieci można zwiększyć nie więcej
niż o 2)


Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i
przedsiębiorstw

produkcyjnych,

realizujący

zadania

związane

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Warunkiem przebywania dziecka w przedszkolu jest możliwość mierzenia mu

temperatury.
( Zgoda zostanie przekazana drogą elektroniczną przez wychowawcę grupy.
Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną-scan- na adres
placówki).


Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi

wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz
dziecku mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik
przedszkola zabezpieczony w środki ochrony osobistej.


W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w

maseczkach), chyba że z poczucia bezpieczeństwa pracownik sam podejmie taką decyzję.


Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.



Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w Sali nie może być

mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.


W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można

skutecznie uprać lub dezynfekować ( np. pluszowe zabawki, dywan).


Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.



W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub osoby znajdującej się

na terenie placówki, należy bezzwłocznie odizolować do przygotowanego w tym celu
pomieszczenia zwanego izolatką i poinformować dyrektora i rodzica dziecka, który ma
obowiązek bezwzględnego odebrania dziecka w jak najkrótszym czasie.


Dyrektor

ma obowiązek poinformować organ prowadzący, stację sanitarno-

epidemiologiczną oraz służby medyczne o zaistniałej sytuacji.
Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z
pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w
przedszkolu.
2) Płyn do dezynfekcji rąk- przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu
przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym fartuchy foliowe z długim
rękawem, przyłbice, rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników przedszkola.
3) plakaty z zasadami prawidłowego:
a) używania rękawiczek,
b) maseczek ,
c) mycia rąk,
d) spis niezbędnych nr tel.
umieszczone są w widocznym miejscu dla rodziców i osób postronnych, w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem.
4) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone jest
w termometr bezdotykowy, maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuch jednorazowy z długim
rękawem i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.
5) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

Wychowawcy, opiekunowie:
1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć opiekuńczych– liczba dzieci zgodnie z
ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z
przepisami dot. Bhp.
2) Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem,
po powrocie ze świeżego powietrza.
3) Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach.

4) Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały witania, ścisku, bliskich kontaktów, siadały w
od siebie w bezpiecznej odległości min. 1,5 m;
5) Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.
Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola:
1. Na teren przedszkola wchodzi rodzic/ opiekun z dzieckiem zachowując odstęp od siebie w
bezpiecznej odległości zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki
jednorazowe, maseczki).
2. Do budynku przedszkola wchodzi tylko dziecko (bez rodzica/ opiekuna prawnego).
3. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych budynku
przedszkola, które odbierane jest przez pracownika placówki, po sprawdzeniu temperatury
ciała dziecka oraz stwierdzeniu czy dziecko nie ma oznak infekcji.
4. Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych zabawek, przytulanek, picia, jedzenia, itp.
5. Pracownik odbierający dziecko po stwierdzeniu podwyższonej temperatury, objawów
chorobowych u dziecka lub infekcji ma prawo nie przyjąć dziecka do przedszkola, odesłać je z
rodzicem z powrotem oraz poinformować o tym fakcie dyrektora przedszkola lub osobę go
zastępującą.
6. Pracownik dba o to by dziecko po wejściu do przedszkola umyło ręce mydłem i ciepłą wodą,
a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie pod
opieką nauczyciela.
7. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby
upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach
wejściowych do budynku. Sam rodzic do budynku nie wchodzi.
8. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby
upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
9. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna,
odbiór dziecka odbywa się przy wejściu na plac zabaw. Rodzic nie wchodzi na teren placu
zabaw. W sytuacji większej ilości osób odbierających dziecko z placu zabaw, rodzice
zobowiązani są zachować bezpieczne odległości między sobą i przebywać w maseczkach
ochronnych.
Wyjścia na zewnątrz:
1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola (spacery, wycieczki, itp.)
i nie organizuje żadnych atrakcji dla dzieci prowadzonych przez osoby z zewnątrz, np. koncerty,
teatrzyki, pokazy, itp.
2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

3. Na placu zabaw może przebywać jedna grupa dzieci licząca max 10 dzieci, przy czym
opiekunowie dbają o to, aby dzieci z nie kontaktowały się ze sobą, nie skupiały.
4. Dzieci na placu zabaw przebywają cały czas pod opieką tych samych opiekunów. Należy
zachować dystans między sobą 1, 5- 2m
5. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są
dezynfekowane.
6. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do
odbioru dzieci. Rodzic i inne osoby trzecie nie wchodzą na plac zabaw.

