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Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COV|D-19 obowiązujące
w Przedszkolu nr 131w Poznaniu

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyzszonego rezimu sanitarnego

nałozonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COV|D-19, dotyczy wszystkich

p racown i ków p rzedszkola or az rodziców d zieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożen zakazenia się w placówce wirusem

SARS Cov-2 i zachorowania na COV|D-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole moze podjąć celem zminimalizowania zarażenia,
jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, ze mimo

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da

się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im

poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce,

Podstawą do opracowania procedury są:

1) obowiązujące akty prawne iwytyczne GlS,

2) statut przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP),

uwzględ niające dotychczasowe przepisy,

3) wizja lokalna , analiza ryzyka
4) potrzeby związane zformą uzytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

l. Obowiązki dyrekora placówki:

1,. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do

wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.

2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.

3. planuje organizację pracy przedszkola. Moze podiać decvzie o przeiściu przedszkola na prace

zdalną w przvpadku wvdania takiei opinii przez lnspektora sanitarnego.

4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COV|D-19, informuje o odpowiedzialności za
podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich.

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka Iub

pracownika : pomieszczenie socjalne.

6. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi słuzbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia

wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci

uczęszczających do przedszkola.



ll. Nauczyciele zobowiązani są do:

],. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicamif prawnymi opiekunami,
2. Ustalenie z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich

dodatkowych przed miotów,
3. Ustalenia nowego kodeksu grupy i wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie

obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone,

4. N|eorganizowania wycieczek poza teren placówki. Dopuszczalne są spacery do pobliskich parków,

z wyłączeniem publicznych placów zabaw.

5. Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy

otwartych oknach,

6. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk,

7. Przypominania i egzekwowania niedotykania przez dzieci części twarzy, częstego mycia rąk,

szczególnie po skorzystaniu z toalety, przedjedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,

8. Przypominania podstawowych zasad higieny - zasłaniania twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp.

w odpowiedni sposób.

9. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych,

10. Nadzorowania picia wody przez dzieci.

11.Przestrzegania zasady ,że w szatni moze ubierać się do wyjścia do ogrodu przedszkolnego tylko
jedna grupa wraz z nauczycielem i pracownikiem obsługi.

12. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.

l l l. Obowiązki pracowników:

1,. Kazdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury
w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych,

2. Pracownicy przedszkola uzywają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, ze

mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji - wówczas stosowanie środków ochrony
osobistej jest obowiązkowe.

3, W przypadku podejrzenia zakazenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby
COV|D-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pozostaje w domu

i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

4. Bezwzględnie przy kazdym wejściu/wyjściu z placówki iw trakcie pracy nalezy odkazać ręce
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myć
ręce zgodnie z instrukcją.

5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę

i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczegolnym uwzg|ędnieniem dezynfekowania
powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich,

w tym blatów stołów, Środków dezynfekujących w sprayu uzywają wyłącznie podczas nieobecności
dzieci.

6. Utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
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lV. Obowiązkirodziców

1. Zapoznanie się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego rezimu sanitarnego

w warunkach pandemii.

2. Przestrzeganie wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci, Dbanie

o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało sprawnie,

3, Systematyczne sprawdzanie czy w szatni znajdują się rzeczy osobiste na zmianę fbielizna, ubrania,

ręcznikil, Zabieranie ręczników w środy iw piątki do prania.

4. Przekazywanie dyrektorowi lub nauczycielowi istotnych informacjio stanie zdrowia dziecka.

5. Zakazprzyprowadzania do przedszkola dziecka, jezeliw domu przebywa ktoś na kwarantannie lub

w izolacji.

6. Przyprowadzanie do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowego dziecka bez objawów

chorobowych.

7. Regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą

z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

Zwracanie uwagi na odpowiednisposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

B, Niezwłoczne odbieranie telefonów z przedszkola lub wyznaczenie dodatkowej osoby do kontaktu

(upowaznionej do odbioru dziecka).

9. lnformowanie dyrektora placówki o sytuacji izolacji lub kwarantanny osób zamieszkujących

z dzieckiem.

10. Stosowanie się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola,

rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych

ibezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego

teren ie.

V. Praca pzedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym - zasady ogólne:

1. Na czas podwyzszonego rezimu sanitarnego wprowadza się zasadę wchodzenia wejściem

głównym iwychodzenia przez wyjście do ogrodu. Przyprowadzanie dzieci do przedszkoIa

do godz.8:]-5 i odbieranie po godz.t4:I5.
2. leden rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola iw szatni przekazuje

pracownikowi, który od tego momentu przejmuje odpowiedzialność za dziecko itowarzyszy mu az

do wejścia do sali.

3. Przywołanie przez domofon dziecka jest obowiązkiem pracownika dyzurującego w szatni.

4. Przy wejściu do placówki konieczna jest dezynfekcja rąk/rękawiczek płynem umieszczonym

w przedsionku i noszenie maseczki przez osoby dorosłe.

5. W budynku obowiązuje zasada dystansu społecznego 1,5 m.

6. lstnieje bezwzględny zakazprzynoszenia z domu różnych przedmiotów i zabawek.

7. W czasie rezimu sanitarnego dzieci nie myją zębów

Vl. Procedury na wypadekwystąpienia objawów infekcji

1,. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym

podwyzszoną temperaturę , złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione

oczy, katar, ból brzucha lub problemyzołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp., zostaje

niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.
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Gdy u dziecka w przedszkolu stwierdzi się objawy infekcji , rodzic zobowiązany jest do kontaktu

z pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do przedszkola
pod warunkiem pozytywnejdecyzji lekarza ibraku innych objawów.

Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma

obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.

vl ll. postanolvienia końcołle

i.. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora,

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub
uzu pełn ienie dotychczasowych zapisów

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci przedszkolnych,

4. Procedury obowiązują do odwołania.

Przyprowadzenie dziecka do Pnedszkola od 1 wześnia żOż1- r oznacza akceptację powyższych

procedur.

DYRE


