PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII
DLA PRZEDSZKOLA ZGROMADZENIA SIÓSTR
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO IM. BŁ. ALICJI KOTOWSKIEJ
I.
1.

Cele procedury:
Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich
pobytu w przedszkolu.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom przedszkola w czasie wykonywania ich
obowiązków.
3. Wdrażanie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
4. Zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren przedszkola.
 Osoby podlegające procedurze:
 Procedura dotyczy wszystkich pracowników, dzieci i rodziców.
 Wszyscy pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego.
 Wszyscy pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego informowania o wszelkich
zaistniałych zagrożeniach.
III. Organizacja
 Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej wydanymi w związku z pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2 pierwszeństwo do skorzystania z zajęć opiekuńczych w przedszkolu mają
dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 Rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają pisemny wniosek do dyrektora Przedszkola
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej
w Wejherowie o potrzebie zapewnienia opieki dziecku w przedszkolu wraz
z oświadczeniem obojga rodziców o zatrudnieniu ze wskazaniem miejsca pracy
i konieczności pracy bezpośredniej.
 Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci skanu wysłanego na adres
przedszkolecr@wp.pl w tytule wpisać „Wniosek do dyrektora”.
 We wniosku rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do:
- podania numeru telefonu niezbędnego do szybkiej komunikacji
- wpisania godzin pobytu dziecka w przedszkolu
- podania danych osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola
 We wniosku rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do złożenia
następujących oświadczeń:
˗ o braku możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu i konieczności
wykonywania pracy bezpośredniej,
˗ o stanie zdrowia dziecka i domowników oraz niepodleganiu kwarantannie ani izolacji,
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˗
˗

o braku kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 oraz z osobami pozostającymi na
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
że są świadomi ryzyka zagrożenia związanego z przebywaniem dziecka w grupie w czasie
trwania epidemii koronawirusa i biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie swojego
dziecka;



We wniosku rodzice/opiekunowie zobowiązują się do przyprowadzania do przedszkola
dziecka zdrowego, a w razie wystąpienia niepokojących objawów bezzwłocznego
odebrania dziecka z przedszkola, wyrażają zgodę na mierzenie temperatury dziecku.
 Brak podpisanych oświadczeń, o którym mowa w pkt. 5 i 6 będzie podstawą do odmowy
przyjęcia dziecka do przedszkola.
 W razie zauważenia niepokojących objawów u dziecka, nauczyciel ma prawo wymagać
od rodzica/opiekuna dziecka zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko jest
zdrowe i może przebywać w przedszkolu.
 Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej wydanymi w związku z pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2, w grupie może przebywać 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za
zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2, w tym
minimalna przestrzeń do zabawy, wypoczynku i zajęć dla dzieci w sali nie może być
mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 Jeżeli liczba dzieci objętych opieką przedszkola przekroczy dopuszczalną ilość miejsc,
dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia kolejnych dzieci.
 W sytuacji, gdyby zmniejszyła się ilość pracowników z przyczyn niezależnych, Dyrektor
może zmniejszyć ilość dzieci przyjmowanych pod opiekę przedszkola.
 Rodzice komunikują się z personelem telefonicznie lub elektronicznie. Bezpośredni
kontakt (w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach) następuje wyjątkowo i tylko
w sprawach, których nie można załatwić telefonicznie bądź elektronicznie.
 Każda osoba dorosła przebywająca w budynku przedszkola zobowiązana jest do
korzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy drzwiach wejściowych do
przedszkola.
IV.




Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola
Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godz. 6.00 do godz. 8.15.
Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz.
Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola/odbierane z przedszkola przez jednego
z rodziców/opiekunów prawnych/upoważnionych osób.
 Rodzic/opiekun, przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola, zobowiązany jest
do zakrywania ust i nosa, noszenia rękawiczek ochronnych oraz do zachowania dystansu
społecznego minimum 2 m.
 Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko do przedszkola, powierza je wyznaczonemu
pracownikowi przy drzwiach wejściowych do budynku. Pracownik zaprowadza dziecko do
szatni i do odpowiedniej sali. Z przyczyn organizacyjnych dyrektor nie gwarantuje, że
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dziecko będzie przebywało w swojej dotychczasowej sali ani, że będzie z nauczycielem,
który dotychczas prowadził daną grupę.
 Przy wejściu do przedszkola pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę ciała
bezdotykowym termometrem.
 Konsekwencją podwyższonej temperatury (37o C i więcej) będzie niewpuszczenie dziecka
na teren placówki.
 Dziecko z objawami choroby nie zostanie objęte opieką.
 Rodzic/opiekun odbiera dziecko z przedszkola przy drzwiach wejściowych do budynku.
 Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli któryś z domowników przebywa
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 Dzieci nie mogą przynosić zabawek, ani innych niepotrzebnych przedmiotów.
 Dzieci nie mogą wynosić z przedszkola żadnych przedmiotów.
 Rodzice zobowiązani są do regularnego przypominania dziecku o podstawowych
zasadach higieny m.in. unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą
z mydłem, odpowiednim zasłanianiu twarzy podczas kichania i kasłania.
V. Bezpieczeństwo w sali i na placu zabaw
1.
2.

Liczebność grupy w przedszkolu zostaje ograniczona do 12 dzieci + 2.
Grupy są tworzone przy uwzględnieniu zbliżonego wieku dzieci oraz ich potrzeb
rozwojowych.
3. Poszczególne grupy, ze względów organizacyjnych, mogą prowadzić nauczyciele
niebędący wychowawcami grup.
4. Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować
np. pluszowe zabawki, miękkie lalki.
5. Ze względu na brak możliwości dezynfekcji sprzętów stałych w ogrodzie (zjeżdżalnie,
drabinki itp.), zostają one czasowo wyłączone z użytku.
6. Z powodu bezpieczeństwa wstrzymane zostają spacery i wycieczki poza teren
przedszkola.
7. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
8. Każda grupa przedszkolna przebywać będzie w wyznaczonych i stałych salach.
9. W każdej sali, w której będą przebywały dzieci, w widocznym miejscu zostanie
umieszczona lista z numerami telefonów: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
10. W każdej z grup umieszczona będzie karta z numerami telefonów rodziców.
11. Nauczyciele organizują dzieciom pobyt w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem
środków ostrożności:
- zachowanie możliwie maksymalnej odległości przez dzieci,
- na wyznaczonym terenie, w tym samym czasie może przebywać tylko jedna grupa.
12. Pracownicy przedszkola powinni zachować dystans między sobą wynoszący min. 1,5 m.
13. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się
dziećmi.
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14. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów
chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt
dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego
odebrania dziecka z przedszkola.
15. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci na odległość co
najmniej 2 metrów lub odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji,
wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
16. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez
dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz
środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
17. W sytuacji opisanej w ust. 15, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarnoepidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych
procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
18. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają
poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
19. Zadania określone w ust. 18, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub
inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
20. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników
przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola,
w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
21. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 20, dyrektor podejmuje działania
zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarnoepidemiologiczną.
22. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi
opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
23. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które
miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego
obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
24. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco
informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka
koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarnoepidemilogiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
25. W każdym pomieszczeniu sanitarnohigienicznym, w widocznym miejscu, umieszczony
zostanie plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk.
26. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. Dzieci myją ręce obowiązkowo:
˗ po przyjściu do przedszkola
˗ przed posiłkami i po posiłkach

4

˗ po skorzystaniu z toalety
˗ po przyjściu z ogrodu
27. Dzieci nie będą w tym czasie myły zębów w przedszkolu.
28. Wodę do picia podaje dzieciom tylko pracownik przebywający w danej grupie.
29. Pracownicy obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich dotychczasowych
obowiązków
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, klawiatury, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
30. Pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej:
jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, itp.
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