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Procedury obowiązujące od 1 września 2020 r. na terenie Przedszkola Samorządowego w
Turośni Kościelnej w okresie pandemii COVID-19.
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25
sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych
form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
§1
Organizacja pracy grup przedszkolnych
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
W sali, w której przebywa grupa usuwa się 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 myć, czyścić lub dezynfekować.
Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek.
Sale, szatnie i inne pomieszczenia należy wietrzyć, co godzinę.
Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
podmiotu, wynoszący min. 1, 5 m.
Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się
dziećmi.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola
zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
Dzieci można przyprowadzać w godzinach 6.30- 8.00
Rodzice dzieci nowoprzyjętych na czas adaptacji (tj. wrzesień) mogą wchodzić z
dziećmi do szatni przedszkola/szkoły z zachowaniem zasady – 1 rodzic z
dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy
czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Rodzic dziecka nowoprzyjętego żegna się z nim w szatni i przekazuje pracownikowi
przedszkola. Sam opuszcza budynek wejściem ewakuacyjnym (w budynku
przedszkola)/wejściem głównym (w budynku szkoły)
W przedszkolu jednocześnie może przebywać 2 rodziców/opiekunów.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w poprzednim roku szkolnym
przekazują w wejściu dzieci pracownikowi przedszkola, który odprowadza je do
poszczególnych grup.
Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
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Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
16. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
15.

17. Zobowiązuje się rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Przedszkola

Samorządowego w Turośni Kościelnej, do przedstawienia dodatkowego zaświadczenia od
lekarza alergologa, w przypadku, gdy na tle alergicznym występują u dziecka takie objawy jak
kaszel i katar (charakterystyczne dla koronawirusa), o braku przeciwwskazań uczestniczenia
dziecka w zajęciach.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

Ustala się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – e-maile
przez dziennik elektroniczny oraz przez telefon.
W przedszkolu używa się termometrów bezdotykowych.
Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu
wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola.
Sprzęt na placu zabaw lub boisku należącym do podmiotu, powinien być regularnie
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
§2
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Przed wejściem do budynku należy odkazić ręce płynem dezynfekującym do rąk oraz
w widocznych miejscach w placówce zamieścić informację o obligatoryjnym
dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłych wchodzące do przedszkola.(Za
uzupełnienie płynu odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik)
2. Pracownicy przedszkola dopilnowują, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie
przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. (Rodzice
zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie)
3. Nauczyciele i pracownicy przedszkola regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz
dopilnowują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed
jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
4. Pracownicy obsługi prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury.
1.
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Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy przedszkola 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.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7. Prowadzona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
5.

§3
Gastronomia
Woda pitna dzieciom zapewniona jest przez kuchnię.
2. Przy organizacji żywienia, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a
jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia
powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej
higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
3. Korzystanie z posiłków zorganizowane jest w miejscach do tego przeznaczonych,
w sali przedszkolnej/stołówce. Naczynia są myte z dodatkiem detergentu oraz
wyparzane.
1.

§4
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu
•
•
•
•
•
•

Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
W miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu
powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
Na terenie budynku przedszkola/szkoły wyznacza się izolatorium..
Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora
przedszkola.
Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce,
informuje rodziców bądź opiekunów.
Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu
rodziców.

§5
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Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na
COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
1. Nauczyciele i pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów:
➢ Nie
przychodzą
do
pracy,
pozostają
w
domu
i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia obowiązkowo dzwonią pod
nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujące przepisy prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy.
Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
6. Umieszcza się w sekretariacie potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych.
•

•

Zaleca się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania
się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

§6
Obowiązki nauczyciela/pracownika:
1. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
i dlaczego zostały wprowadzone.
2. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np.
pluszowe zabawki i inne przedmioty.
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3. Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzi
gimnastykę przy otwartych oknach.
4. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
5. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk mydłem. Przypomina i daje przykład.
6. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
§7
Obowiązki rodzica:
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekazuje
dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
2. Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
3. Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń
służb sanitarnych i lekarza. W przypadku w/w sytuacji rodzic jest zobowiązany do
poinformowania dyrekcji placówki.
4. Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy
zabawek.
5. Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny.
6. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z
mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
7. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
8. Pamięta, że też powinien je stosować, by dziecko uczyło się przez obserwację dobrego
przykładu.
Załączniki – instrukcje:
•
•
•
•

mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

