Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid -19
Organizacja pracy
Przedszkole w Krupskim Młynie i w Ziętku będzie otwarte od 01.09.2020r zgodnie
z wytycznymi MEN, MZ i GIS.
Przedszkole w Krupskim Młynie będzie czynne od 5.30.00 do 15.30 natomiast w Ziętku
od 6.00 do 15.00
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Rodzice przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
Do przedszkola nie może być przyprowadzone dziecko, którego członek rodziny w
domu przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych
przedmiotów.
Przy wejściu zostanie dokonany pomiar temperatury ciała dziecka.
Rodzice w przedszkolu w przedsionku przekazują dziecko pracownikowi przedszkola,
który pomoże dziecku się przebrać i zaprowadzi do łazienki w celu dokładnego umycia
rąk.
Rodzic w tym czasie po zdezynfekowaniu rąk, podpisuje listę obecności.
Dziecko może zostać odebrane przez rodzica lub inną upoważnioną osobę, zaopatrzoną w
maseczkę ochronną
Osoba ta lub rodzic informuje o swoim przyjściu po dziecko dzwonkiem przy drzwiach.
Pracownica przedszkola pomaga dziecku się ubrać i powierza dziecko rodzicowi (lub
osobie upoważnionej).
Osoba, która odbiera dziecko winna jeszcze po uprzednim zdezynfekowaniu rąk podpisać
listę.
Kontakt indywidualny rodzica z nauczycielem czy dyrektorem placówki będzie odbywać
się telefonicznie lub mailowo .
Procedura postępowania w przypadku występowania objawów
chorobowych u dziecka.
W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub
zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego
zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci
w przedszkolu (m.in. katar, kaszel, podwyższona temperatura) nauczycielka ma
obowiązek odizolowania dziecka na bezpieczną odległość od pozostałych dzieci oraz
powiadomienia telefonicznego rodzica o stanie zdrowia dziecka(korzystając ze specjalne
przygotowanej listy szybkiego kontaktu do rodzica w, celu natychmiastowego odebrania
dziecka z przedszkola). Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia
dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka
z przedszkola.

Rodzic informuje dyrektora o ewentualnym rozwinięciu choroby dziecka w kierunku
Covid 19, a dyrektor powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i Sanepid oraz
postępuje zgodnie z jego wytycznymi.
Dyrektor ma obowiązek poinformowania pozostałych rodziców o przypadku wystąpienia
choroby zakaźnej w przedszkolu.
Personel obsługowy ma obowiązek umyć środkami antybakteryjnymi: sale, łazienkę,
leżaki, meble oraz zabawki.
Procedura zabaw w sali oraz korzystania z ogrodu przedszkolnego.
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić
czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i jemu samemu.
Przed rozpoczęciem zajęć sala powinna być wywietrzona.
Wietrzenie powinno być powtarzane co godzinę.
Przez cały czas pobytu w przedszkolu personel pomocniczy jest zobowiązany do dbania o
dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, klamek, włączników światła.
Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki
placów zabaw i boisk z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.
Obowiązki nauczyciela
Wyjaśnienie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i
dlaczego zostały wprowadzone.
Nie organizowanie wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
Usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,
np. pluszowe zabawki.
Systematyczne dezynfekowanie przyborów sportowych, np. piłki, skakanki, obręcze,
Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinęi
przeprowadzanie gimnastyki przy otwartych oknach.
Zwracanie uwagi,aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
Wspólne mycia rąk z dziećmi. Przypominaj i dawaj przykład!
Obowiązki personelu pomocniczego
Pomiar temperatury dziecka przyprowadzanego do przedszkola.
Wprowadzanie dzieci na salę.
Utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych,
Codzienna dezynfekcja zabawek, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
Wyprowadzanie dziecka z sali w celu odebrania przez rodzica.

Obowiązki personelu kuchennego
W organizacji żywienia w przedszkolu stosuje się zasady higieniczne wymagane
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
Wprowadza się do stosowania zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
epidemicznego pracowników:
Środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące
Utrzymanie wysokiej higieny: mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń kuchennych i sztućców.
Posiłki wydawane są z zachowaniem szczególnych zasad higieny.
Po każdym posiłku czyszczone są blaty stołów i poręcze krzeseł.
Wielorazowe naczynia i sztućce myje się z dodatkiem detergentu i wyparza.
Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola
Pracownicy, jeśli zaobserwują u siebie objawy chorobowe, muszą pozostać w domu.
W razie pogorszenia stanu zdrowia powinni zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
Jeśli objawy wystąpią na stanowisku pracy, pracownik musi natychmiast udać sie do
domu. O ewentualnym rozwinięciu choroby w kierunku Covid 19, powiadamia dyrektora
placówki, a dyrektor powiadamia organ prowadzący, sanepid i postępuje zgodnie z jego
wytycznymi. Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory pracownik należy poddać
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji .

