Procedury dotyczące funkcjonowania
Przedszkola Samorządowego w Igołomi
z uwzględnieniem wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
Podstawa prawna:
•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. Poz. 679).

•

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora sanitarnego
z dnia 31 marca 2022 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14
marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2021r. Poz. 195).

I.

Informacje ogólne
§1
1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub infekcję górnych dróg
oddechowych.
2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci z przedszkola
zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do
pracowników przedszkola i innych dzieci i ich rodziców.
4. Rodzice (opiekunowie) odprowadzający dzieci do przedszkola mogą wchodzić
do budynku lub na teren przedszkola zachowując zasady, 1 opiekun z
dzieckiem/dziećmi.
5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki
niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci
ze

specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi,

w

szczególności

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach rodzice / opiekunowie prawni
powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję takich
przedmiotów.
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§2
1. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób trzecich oraz nie związanych
z funkcjonowaniem przedszkola.
2. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce,
rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie
placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko jedna osoba zdrowa).
3. Z rodzicem / prawnym opiekunem przedszkole kontaktuje się za pomocą
telefonu lub poczty elektronicznej.
4. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem, rodzice
zobowiązani są do niezwłocznego odbierania połączeń telefonicznych
z przedszkola oraz aktualizacji przekazanych do przedszkola numerów
telefonów kontaktowych, w przypadku ich zmiany.
5. Przedszkole dysponuje termometrem bezdotykowym.

II.

Organizacja pracy przedszkola
§3
1. Przedszkola funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 16.00.
2. Dzieci do przedszkola rodzice / opiekunowie prawni zobowiązaniu są
przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30.
§4
1. W grupie przedszkolnej może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
2. Do każdej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
3. Każda grupa przebywa w wyznaczonej sali.
4. Nauczyciele / specjaliści realizujący zajęcia dodatkowe przemieszczają się do
kolejnych grup.
§5
1. Z sal, w których przebywają dzieci zostały usunięte przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie wyprać lub dezynfekować.
2. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego - wietrzenie sal
odbywa się co godzinę lub częściej, nawet w trakcie zajęć.
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3. Dezynfekcja rąk dzieci odbywać się będzie pod nadzorem, regularnie

wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, szczególnie po wejściu do
przedszkola, przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z placu
zabaw.
§6
1. Zaleca się, aby dzieci korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie
na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.
2. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
dezynfekowany.
3. Przybory używane na placu zabaw (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą
każdorazowo dezynfekowane.
§7
1. Posiłki w przedszkolu zapewnia firma cateringowa.
2. Dystrybucja posiłków odbywać się będzie do każdej sali.
3. Rekomenduje się zdrowe odżywianie, nawadnianie organizmu, stosowanie
zróżnicowanej diety, unikanie wysoko przetworzonej żywności, jedzenie
warzyw.
III.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
§8
1. Przy wejściu do budynku umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego
do rąk oraz umieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk
przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.
2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych w widocznym miejscu znajdują
się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem
do dezynfekcji rąk - instrukcje.
3. Pracownicy obsługi prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarno-higienicznych,

szatni,

dezynfekcji

powierzchni

dotykowych:

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur,
włączników.
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4. W przypadku przeprowadzania w placówce dezynfekcji przestrzega się ściśle
zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Placówka dysponuje indywidualnymi środkami ochrony osobistej do
ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do
przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).

IV.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka
§9
1. Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych lub chorobę zakźną.
2. Do przedszkola przychodzą dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub
sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów.
3. W przypadku wystąpienia

u pracownika będącego na stanowisku pracy

objawów choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych
czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka
należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/ opiekunem w celu ustalenia
dalszego toku postępowania.
5. W przedszkolu jest przygotowane i wyznaczone (m. in. wyposażenie w środki
ochrony

indywidualnej,

środki

myjące,

preparat

dezynfekujący)

pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w
przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
6. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba

z niepokojącymi objawami

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną przeprowadza się sprzątanie
zgodnie z procedurami podmiotu, a także mycie/zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
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Załączniki – instrukcje:
- mycia rąk:
https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak
- dezynfekcji rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
- wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
- zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno – klimatyzacyjnych
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876
Procedura obowiązuje od 11.04.2022r.

Wicedyrektor
Przedszkola Samorządowego w Igołomi
mgr Emilia Łach
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