Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr12/2020 z dnia 25.08.2020r.
dyrektora Przedszkola Gminnego w Dukli

Procedura funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Dukli
w czasie epidemii

1. Cele procedury


zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej opieki dzieciom podczas ich pobytu w
przedszkolu,



zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących
bezpieczny pobyt dzieci i pracowników,



ustalenie zasad funkcjonowania przedszkola podczas epidemii.

2. Zakres procedury:


Procedurze podlegają zasady organizacji, opieki i funkcjonowania przedszkola.

3. Procedura dotyczy rodziców , dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.
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Procedura I – dotycząca Rodziców/Opiekunów
Rodzice/Opiekunowie :
Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez Rodziców/Opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Przyprowadzają do przedszkola WYŁĄCZNIE ZDROWE DZIECKO bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
przedszkola, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z
niepełnosprawnościami. Prace plastyczne wykonane przez dzieci w przedszkolu pozostają w szafkach
indywidualnych.
Rodzice/Opiekunowie
- regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślają, że powinno unikać
dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie
- zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, pamiętają, że
także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu,
- dopilnowują aby dziecko przed wejściem do sali obowiązkowo umyło ręce w łazience, odprowadzają
dziecko do wskazanej sali. RODZICE NIE WCHODZĄ DO SALI.
W przypadku zaobserwowanych u dziecka objawów chorobowych Rodzic po otrzymaniu telefonicznej
informacji powinien niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.
Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na
aktualna sytuacje epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.
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Procedura II dotycząca pracowników przedszkola
Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Opiekunowie dzieci i pozostali pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą w
każdej przestrzeni wynoszący minimum 1,5 m.
Nauczyciel i pomoc nauczyciela


Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
i dlaczego zostały wprowadzone. Ogranicza organizację wyjść poza teren placówki.



Przestrzega, aby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
dezynfekować, np. pluszowe zabawki.



Dba aby dzieci nie przynosiły do przedszkola własnych przedmiotów i zabawek
i nie wynosiły z przedszkola wykonanych przez siebie prac.



Dba aby przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze były dezynfekowane po ich użyciu.



Wietrzy często salę w której organizuje zajęcia.



Nie wychodzi na plac zabaw jeżeli w tym czasie przebywa inna grupa dzieci.



Regularnie myje i dezynfekuje ręce. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk. Przypomina i
daje przykład. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem,

po

skorzystaniu

z

toalety

i

po

powrocie

z

zajęć

na świeżym powietrzu.


Obserwuje w ciągu dnia czy dziecko nie przejawia objawów chorobowych mogących
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel. W
przypadku w.w. objawów nauczyciel odizolowuje dziecko do odrębnego pomieszczenia lub
wyznaczonego miejsca. ( hol przedszkola) Po czym

niezwłocznie powiadamia

rodziców/opiekunów.


Przestrzega

wytycznych

dotyczących

z przedszkola przez rodziców(opiekunów).

Woźna

przyprowadzania

i

odbierania

dzieci
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Wykonuje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości
ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.



Na bieżąco dezynfekuje toalety.



Po każdorazowym korzystaniu z placu zabaw przez dzieci czyści sprzęt z użyciem detergentu
lub dezynfekuje .



Ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji,
przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń,

przedmiotów tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.


Pilnuje aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu do przedszkola oraz
zakładali rękawiczki zakrywali usta i nos.

Pracownik kuchni i intendent


W przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa
odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, przestrzega się w szczególny
sposób zasad higieny osobistej, zachowuje odległość stanowisk pracy, szczególną uwagę
zwraca na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.



Wielorazowe naczynia i sztućce myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze
min. 60oC lub je wyparzać.



Podawanie, porcjowanie dań i produktów spożywanych przez dzieci odbywać się będzie
przez osobę do tego wyznaczoną.

Procedura III dotycząca postępowania
w przypadku zakażenia u pracowników
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1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa w przedszkolu
w czasie epidemii oraz stosowania zawartych w niej zasad .

