Niepubliczne Przedszkole Zielony Zakątek w Bojanie
Ul. Wybickiego 18, 84-207 Bojano, tel. 721 451 720, e-mail: zzbojano@wp.pl

Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania
Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek w Bojanie
obowiązująca od 18 maja 2020 r.
aktualizacja
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
I.

Postanowienia ogólne
1. Zaktualizowana „Procedura bezpieczeństwa dotycząca funkcjonowania
Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek w Bojanie”, zwana dalej
„procedurą”, obowiązuje od dnia 01 września 2020 r. do czasu odwołania
stanu epidemii przez właściwe organy nadrzędne.
2. W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte te dzieci,
których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w
domu.
3. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Ze względu na sytuację epidemiczną w grupie może przebywać do 12 dzieci. W
uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci może
być zwiększona o 2.
5. Do oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
6. Dzieci przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych, dziecko nie może być przyprowadzone na zajęcia.
8. Rodzice przekazują/odbierają dzieci od pracownika przedszkola w miejscu do
tego wyznaczonym. Rodzice nie przekraczają progu sali przedszkolnej.
9. Komunikacja z rodzicami odbywa się telefonicznie i za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
10. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Dzieci z poszczególnych
grup nie stykają się ze sobą.
11. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani są ci sami
opiekunowie.
12. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali wynosi
nie mniej niż 1,5m2 na jedno dziecko.
13. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli i przy zachowaniu możliwie maksymalnej
odległości oraz zmianowości grup, mogą przebywać na świeżym powietrzu na
terenie placówki i korzystać z placu zabaw.
14. Dezynfekcja sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku odbywa się regularnie, a
jeśli nie jest to możliwe, sprzęt oznaczony zostaje taśmą i zabezpieczony przed
używaniem.
15. Spożywanie posiłków organizowane jest w sposób bezpieczny (spożywanie
posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po
każdej grupie), zaś wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z
dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C.
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16. Pracownicy i personel opiekujący się dziećmi zaopatrzeni są w indywidualne
środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne na
usta i nos, przyłbice, płyn do dezynfekcji rąk.
II.

Nauczyciele i opiekunowie poszczególnych grup:
1. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w
placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
2. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu
oraz organizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
3. uchylony
4. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub
zdezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje się przybory
sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinny one być systematycznie
dezynfekowane.
5. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz prowadzą gimnastykę
śródlekcyjną przy otwartych oknach.
6. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
7. Zachowują dystans społeczny pomiędzy sobą, w każdej przestrzeni placówki,
wynoszący nie mniej niż 1,5 m.
8. Pozyskują zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
9. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, niezwłocznie
zgłaszają ten fakt dyrektorowi i odizolowują je w odrębnym, przeznaczonym do
tego pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamiają rodziców/ opiekunów
dziecka o konieczności pilnego odebrania dziecka z placówki.

III.

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci
1. Regularnie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny, ze
zwróceniem uwagi na konieczność unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste
mycie rąk wodą z mydłem i niepodawanie ręki na powitanie.
2. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania (sami i u dzieci).
3. Nie posyłają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce,
przekazują nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
5. Zaopatrują swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę
nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
6. Dopilnowują, aby dziecko nie zabierało ze sobą do placówki i z placówki
niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
7. Nie wchodzą do sal przedszkolnych - przekazują/odbierają dzieci od
pracownika w miejscu do tego wyznaczonym.
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8. Przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki, zachowują dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 1,5 m.
9. W przypadku otrzymania informacji o manifestowaniu, przejawianiu przez
dziecko niepokojących objawów choroby, niezwłocznie odbierają dziecko z
placówki, zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
lub zachorowania na COVID-19”.
IV.

Ogólne zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w placówce
1. Przy wejściu do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk i wszystkie osoby
dorosłe zobligowane są do korzystania z niego (informacja o obligatoryjnym
dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe).
2. Przebywanie na terenie przedszkola osób trzecich ograniczone jest do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: min. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe.
3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem, instrukcje do dezynfekcji
rąk.
4. Wyznaczone i przygotowane jest pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można odizolować osobę w
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
5. W łatwo dostępnym miejscu umieszczone są numery telefonów do:
- organu prowadzącego (0) 721 451 720
- kuratorium oświaty (58) 694 09 80/81
- stacji sanitarno-epidemiologicznej (58) 677-79-01; (58) 672-74-27, 23, 24;
- służb medycznych 112, 999
6. Zapewniony jest sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych, 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, klawiatury, włączników. Prowadzony
jest bieżący monitoring tych czynności.
7. W przeprowadzaniu dezynfekcji ściśle przestrzegane są zalecenia producenta
znajdujące 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.
8. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
9. Dyrektor szkoły przeprowadza spotkania z pracownikami i zwraca uwagę, aby
kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich
samych.
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