Procedura bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu(covid 19)
1.Do

przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz
pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
2.Ilość

przyjmowanych dzieci do przedszkola jest ściśle powiązana z
aktualnymi wytycznymi GIS, MZ, i MEN. Może ulegać zmianie.
3.Rodzic i pracownik podpisuje oświadczenie, iż zapoznał się z wszystkimi
procedurami opracowanymi na czas pandemii.
4.Rodzic/opiekun prawny zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie
przyprowadza dziecko i codziennie informuje, że jest on/ona pewno
ZDROWE.
Rodzic przynosi codziennie wypełniony arkusz informacyjny. Bez
wypełnionego arkusza dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
5. W przypadku pogorszenia się samopoczucia dziecka w ciągu pobytu w
przedszkolu, będzie mierzona temperatura - termometrem bezdotykowym.
6.W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego tj. 370C lub/i innych
objawów chorobowych ( typu kaszel, duszności, ),dziecko zostaje
odizolowane od innych zdrowych dzieci a rodzic zostaje powiadomiony o
stanie zdrowia dziecka i o konieczności niezzwłocznego odebrania go z
placówki.
7.Dzieci nie przynoszą z domu ( ani nie zabierają z przedszkola)żadnych
przedmiotów, zabawek, książeczek, kolorowanek, zbędnych opasek na
głowę i produktów spożywczych. Wymagana jest kontrola rodzica w tym
względzie.
8. Dziecko codziennie przed wejściem do swojej sali dokładnie myje ręce.
9.Dla każdej grupy przeznaczona jest w miarę możliwości jedna sala z tymi
samymi opiekunami.
10.Pozostali pracownicy przedszkola ( administracja , pracownicy kuchni)
nie będą mieli kontaktu z dziećmi.
11.Opiekunowie będą zaopatrzeni w razie konieczności w środki ochrony
osobistej.
12.Sala

w każdej grupie będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę a
także w trakcie zajęć i zabaw.

13.Dezynfekcja

sprzętów w sali będzie przeprowadzana pod nieobecność
dzieci z zachowaniem niezbędnego czasu karencji.
14.Nauczyciel

wyjaśni dzieciom obecne zasady bezpieczeństwa jakie
obowiązują w przedszkolu , w sali i w ogrodzie zgodnie z aktualnie
obowiązującymi wytycznymi GIS .
15.Nauczyciel wyjaśni dzieciom potrzebę i sposób częstego i dokładnego mycia
rąk.
16.Nauczyciel zwróci uwagę dzieciom na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy
podczas kichania i kasłania oraz konieczność zgłaszania złego samopoczucia.
17.Dzieci nie będą myły zębów w przedszkolu.
18.Posiłki dzieci będą spożywały w swoich salach zabaw. Posiłki będą
dostarczane do sali windą. Przed i po posiłku odbędzie się czyszczenie i
dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł. Posiłki rozkłada pomoc
nauczyciela przypisana do danej grupy z zachowaniem reżimu sanitarnego
zaopatrzona w środki ochrony osobistej.
19.Dzieci nie będą karmione.
20. Z sali zabaw zostaną wyeliminowane zabawki, przedmioty i sprzęty ,
których nie można skutecznie wyprać bądź skutecznie zdezynfekować.
21. Dzieci będą korzystały z zdezynfekowanych zabawek. Opiekunowie ustalą
reguły bezpiecznego korzystania z nich.
22.Na koniec dnia wszystkie
dezynfekowane.
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23.W przedszkolu stworzona zostanie sala tzw. Izolatka – dla dziecka z
niepokojącymi objawami chorobowymi.
24.W przypadku wystąpienia w/w objawów chorobowych nauczyciele
poinformują rodziców o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z
przedszkola( procedura postępowania w przypadku zachorowania dziecka w plu).
25.Grupy dzieci będą mogły korzystać z ogrodu przedszkolnego wg odrębnej
procedury.
26.Grupy przedszkolne w razie potrzeby mogą wychodzić na spacer poza teren
placówki z zachowaniem zasad GIS.
27.Będzie prowadzony ścisły rejestr osób wchodzących do placówki (np.
umówionych z dyrektorem). Osoby te będą poddane mierzeniu temperatury.

