COVID-19 (KORONAWIRUS 2020)

Procedura przyprowadzania i pobytu dziecka
w Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu w okresie stanu pandemii
w związku z zakażeniami wirusem COVID-19
Na podstawie wytycznych przeciwepidemiologicznych GIS z dnia 2 lipca 2020 r. (trzecia
aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na
podstawie art.8a ust.5 pkt2 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) od 1 września 2020 r. w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się niniejszą
procedurę przyprowadzania dziecka do przedszkola.
Celem
procedury
jest
zapobieganie
rozprzestrzeniania
w placówce przedszkolnej w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.
I.

się

koronawirusa

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko,
w tym bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do / z przedszkola nie mogą
wykazywać symptomów chorobowych. Zachowują dystans społeczny w odniesieniu
do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i ich dzieci wynoszący min. 2 metry.
3. Wchodząc do budynku przedszkola rodzic / opiekun obowiązkowo zasłania usta i nos
oraz dezynfekuje ręce dostępnym w przedszkolu środkiem do dezynfekcji rąk.
4. Dziecko (dzieci w przypadku rodzeństwa) może wejść do przedszkola tylko w towarzystwie
jednego Rodzica / Opiekuna, który przekaże je pracownikowi obsługi w drzwiach łączących
przedsionek z korytarzem głównym.
5. Pobyt Rodziców / Opiekunów w placówce ogranicza się do przebywania w przedsionku
wejścia głównego.
6. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie ma innej możliwości załatwienia sprawy, Rodzic /
Opiekun może wejść do korytarza głównego wyłącznie za zgodą Dyrektora przedszkola.
7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
lub ktoś z rodziny poddany jest kwarantannie lub obserwacji, nie wolno przyprowadzać
dziecka do przedszkola.
8. Pracownik obsługi odbierający dziecko od Rodzica / Opiekuna może dokonać pomiaru
temperatury ciała dziecku, rodzicowi lub innemu opiekunowi w razie podejrzenia o chorobę
lub widocznych objawów wskazujących na chorobę.
9. Dzieci do placówki nie mogą przynosić żadnych zabawek. Nie dotyczy to jednak dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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II.

Organizacja opieki w przedszkolu.

1. Do przyjęcia dzieci w czasie reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19,
przygotowanych jest pięć sal zabaw z węzłem sanitarnym.
2. Sale pozbawione są dywanów, firanek, roślin i innych przedmiotów, które łatwo przyciągają
kurz, bakterie i wirusy. W zależności od potrzeb będzie przeprowadzane ozonowanie w celu
usunięcia wirusów, bakterii, grzybów, niepożądanych zapachów.
3. W toaletach dostępne są dla dzieci indywidualne ręczniki i mydło. Ręczniki zmieniane są
dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa).
4. Dzieci od godziny 8:00 do godziny 14:00 przebywają w przydzielonych salach. Ze względów
organizacyjnych do godziny 8:00 i od godziny 14:00 grupy są łączone.
5. Do grup przedszkolnych przydzielony jest jeden lub dwóch nauczycieli. Do godziny 8:00
i od godziny 14:00 z uwagi na łączenie grup dzieci przebywają pod opieką nauczyciela
otwierającego lub zamykającego przedszkole.
6. W każdej grupie będzie przebywać maksymalnie 25 dzieci. Grupa dzieci musi być
liczebnością dostosowana do powierzchni sali zabaw – 2,5 m2 na dziecko jeżeli czas pobytu
dziecka przekracza pięć godzin dziennie, 2 m2 jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza pięciu
godzin.
7. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie korzystają z indywidualnej osłony nosa i ust.
8. Na czas zagrożenia COVID-19 ogranicza się ilość zabawek w salach. Meble, zabawki, sprzęt
sportowy oraz inne przedmioty wykorzystane w zajęciach lub zabawie będą na bieżąco
poddawane dezynfekcji.
9. Każda sala zabaw poddawana jest całodziennemu wietrzeniu lub wietrzeniu okresowemu,
tj. co godzinę.
10. Pracownice obsługi na bieżąco dezynfekują umywalki, deski sedesowe, klamki, podłogi,
włączniki światła i inne miejsca często dotykane dłońmi.
11. Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są do wskazania numerów telefonów
kontaktowych (tzw. szybki kontakt), w celu ewentualnego poinformowania
o niepokojących objawach u dziecka lub innych okolicznościach związanych z pobytem
w przedszkolu.
12. W razie manifestowania przez dziecko niepokojących objawów choroby, dziecko zostanie
odizolowane i zostaną zawiadomieni Rodzice / Opiekunowie prawni w celu jak najszybszego
odebrania dziecka z przedszkola.
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13. W razie wystąpienia u dzieci przebywających w przedszkolu lub pracowników mających z
nimi kontakt, objawów mogących wskazywać na zarażenie koronawirusem niezwłocznie
zostanie poinformowana stacja sanitarno-epidemiologiczna i dalsze postępowanie będzie
uzależnione od ich wskazań (możliwe wprowadzenie kwarantanny lub izolacji, zamknięcie
placówki). Jeśli personel przedszkola uzna, że zdrowie dziecka jest poważnie zagrożone,
wezwane zostanie pogotowie ratunkowe.
III.

Wyjścia do ogrodu przedszkolnego oraz na spacery.

1. Grupy przedszkolne mogą korzystać z placu zabaw w wydzielonych obszarach
i w wyznaczonych godzinach w grupowym „Rytmie dnia”.
2. Na placu zabaw jednorazowo mogą przebywać dwie grupy przedszkolne. Po opuszczeniu
placu przez bawiące się grupy dzieci, pracownicy obsługi dezynfekują urządzenia za pomocą
środka dezynfekującego poprzez oprysk.
3. Grupa bawiąca się na placu zabaw, powinna przestrzegać ustalonych warunków
i nie zbliżać się do miejsca zabawy innej grupy korzystającej z placu w tym samym czasie.
4. Na spacery po okolicy grupy wychodzić będą pojedynczo z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i wyłącznie w takiej sytuacji gdy spacer powiązany będzie z tematem zajęć
realizowanych w grupie zgodnie z podstawą programową. Zalecany pobyt na powietrzu należy
ograniczyć do pobytu na placu zabaw.
5. W czasie spacerów nie dopuszcza się kontaktu dziecka z przypadkowo napotkanym rodzicem
lub innym członkiem rodziny. Dzieci uczestniczące w spacerze nie mogą być narażone
na zakażenie spowodowane kontaktem z dorosłym.
V. Spożywanie posiłków.
1. Posiłki wydawane i spożywane są w salach zabaw przydzielonych poszczególnym grupom.
2. Personel przygotowujący posiłki w kuchni głównej nie może kontaktować się z dziećmi.
Posiłki wydawane są przez pomoce nauczyciela przydzielone do poszczególnych grup.
3. Naczynia i sztućce po każdym posiłku są wyparzane, a stoliki i krzesła dezynfekowane.
4. Dzieci siedzą przy stolikach sześcioosobowych. Ze względów organizacyjnych nie ma
możliwości innego rozsadzenia dzieci biorąc pod uwagę potrzebę zachowania odpowiedniej
odległości.
5. Stoliki i krzesła dezynfekowane są od dwóch do trzech razy dziennie i w przypadku
zaistniałej potrzeby: przed posiłkami, po posiłkach, a także w sytuacjach tego wymagających
6. Dzieci przed posiłkiem, po posiłku, po zajęciach, a także przed i po zabawach grupowych
myją ręce mydłem. Za częstotliwość i naukę dokładnego mycia rąk, odpowiedzialny jest
wychowawca grupy.
3

COVID-19 (KORONAWIRUS 2020)

IV.

Kontakty z rodzicami.

1. Nauczyciel i Rodzic mogą kontaktować się ze sobą za pomocą następujących środków
komunikacji: poczta elektroniczna, telefon, Facebook, Messenger oraz indywidualnie raz
w miesiącu lub w wyjątkowych sytuacjach po zgłoszeniu telefonicznym, z zachowaniem
wszystkich środków ostrożności.
2. Na czas pandemii, w przedszkolu nie będą organizowane zebrania ogólne, natomiast zebrania
grupowe z rodzicami ogranicza się do minimum.
3. W sytuacji konieczności zorganizowania zebrania grupowego, uczestnicy zobowiązani są
do przestrzegania ustalonych zasad, czyli do zasłonięcia nosa i ust maseczką lub przyłbicą,
do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek (w przypadku uczuleń), posiadania własnego
długopisu i notesu. Obowiązkiem wychowawcy jest zorganizowanie przestrzeni, w której
będzie zachowany dystans społeczny.
4. Terminy i godziny zebrań ustalane będą w taki sposób, żeby rodzice nie kontaktowali się
z innymi rodzicami przebywającymi na placówce. W jednym dniu może być organizowane
zebranie dla rodziców dwóch grup przedszkolnych.

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.
Rada Pedagogiczna
Samorządowego Przedszkola
w Międzylesiu
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