PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8 W CHEŁMIE
zgodnie z wytycznymi
przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
– IV aktualizacja
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)
Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki
nad nimi podczas pobytu w przedszkolu i po za nim od momentu podjęcia nad nimi opieki
przez nauczyciela do momentu odbioru z przedszkola
Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor
oraz rodzice.
Organizacja opieki w przedszkolu:





Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
Do grupy dzieci są przyporządkowani, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami
opiekunowie.
Dzieci przyprowadzane są do godzin 8.00, po jej upływie w placówce są
dezynfekowane klamki i ciągi komunikacyjne.
Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5
dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby
dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt
dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże
powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych
(ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych,
higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla
dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się
z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.




W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je
dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
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 opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich
zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne
czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
























Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę , w czasie
przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.
Na czas leżakowania leżaki powinny być ustawione w odpowiednim dystansie a po
zakończonej drzemce zdezynfekowane. Pościel jest przechowywana w oddzielnej,
oznaczonej dla każdego dziecka szafce. Wskazana co tygodniowa wymiana pościeli.
Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem
opiekującym się dziećmi.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki ( hol, szatnie,
toalety), z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od
kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic /
opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa
osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć
dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w
placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu
społecznego co najmniej 1,5 m.
Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
Osoby trzecie (inne niż odbierające lub przyprowadzające dzieci) w placówce
przebywają tylko za zgodą pracownika lub dyrektora przedszkola, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
Rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny
numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
W każdej sali dostępny jest termometr w ilości min. 1 szt. na grupę, termometr
bezdotykowy dezynfekowany jest po użyciu w danej grupie, termometr inny niż
bezdotykowy po każdym użyciu.
Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu- izolatka lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem
minimum
2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola i dyrektor
placówki













Dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół
ratownictwa medycznego.
Na izolatkę został wyznaczony gabinet logopedyczny.
Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed
przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona
wyższa niż 36,6 C poinformować o tym nauczyciela.
Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w
placówce termometru jeżeli rodzic wyraził pisemną zgodę
Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia
dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje
lekarskie.
Dla nauczycieli i personelu w wyznaczonym miejscu jest dostępny termometr, aby
mogli dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała,
Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej
odległości od osób trzecich na terenie przedszkola. Opiekunowie mogą wyjść na spacer
z dziećmi na pobliskie tereny rekreacyjne.
Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, powinien być regularnie
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości
należy zabezpieczyć go przed używaniem

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni















Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego
zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające dziecko oraz dziecko (zgodnie z
umieszczoną przy nim instrukcją).
Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki
ochronne oraz zakrywają usta i nos
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać 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.
Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni
korzystać z indywidualnych środków ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki,
maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Nauczyciele pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią poddają
zabawkę dezynfekcji.










Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela myje/dezynfekuje ręce
zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.
Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej.
Woda podawana jest w dzbankach starannie umytych, napełnianych świeżą wodą.
Woda nalewana jest przez opiekuna do kubeczków jednorazowych lub wielokrotnego
użytku każdorazowo po użyciu wyparzanych.
Przy organizacji żywienia – kuchnia, magazyny żywności w placówce, obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości
odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
Należy szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia
i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców ( opracowane szczegółowe instrukcje ).
Przed podaniem posiłku stoły w salach są dezynfekowane

W placówce dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora oraz
przedstawiciela organu prowadzącego pod które nauczyciel może zadzwonić w nagłych
sytuacjach nie objętych procedurą.

Załączniki:
Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane wspólnie z Głównym
Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia – aktualizacja z 25.08.2020 r.
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.
Instrukcje:
Mycia rąk
Dezynfekcji rąk
Prawidłowego zdejmowania maseczki
Prawidłowego zdejmowania rękawiczek

