PROCEDURA OCHRONY ZDROWIA CELEM ZAPOBIEGANIA ,
PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19 W PRZEDSZKOLU
SPECJALNYM PRZY SOSW W ŻUKOWIE
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Organizacja pracy w przedszkolu:
grupa/oddział dzieci przebywa w wyznaczonej sali,
do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie,
każde dziecko ma oznaczony stolik, krzesło oraz przybory szkolne,
w grupie może przebywać do 12 dzieci,
minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być
mniejsza niż 2,5 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna,
w sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany,
materiałowe krzesła, koce oraz poduszki),
dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek,
należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę,
organizacja pracy w przedszkolu jest ustanowiona tak by uniemożliwiała stykanie się
ze sobą większych grup dzieci zarówno w salach, szatni jak i w ogrodzie
przedszkolnym,
opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni w
przedszkolu i na terenie ogrodu wynoszący min. 1.5 m,
do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola,
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,
należy zapewnić sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka –
aktualne numery telefonów i szybka reakcja na zgłoszenia,
należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona nosa i ust,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, interesanci
przyjmowani będą w bezpiecznej strefie – przed drzwiami lub holu placówki),
zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na
terenie ogrodu przedszkolnego wyznaczonego dla danej grupy przy zachowaniu
możliwie maksymalnej odległości.

2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki:
 rodzic przyprowadza dziecko do placówki z pełną świadomością obostrzeń
sanitarnych wprowadzonych w placówce, o których został poinformowany,
 do placówki przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe ( bez objawów
chorobowych – kaszel, katar, gorączka, biegunka, bóle mięśni i stawów, bóle głowy
i stawów, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie),








dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe,
osoba odbierająca i przyprowadzająca wychowanka jest zobowiązana do
przestrzegania wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub
noszenie rękawiczek jednorazowych,
dziecko, w którego domu przebywa osoba pozostająca na kwarantannie lub izolacji
nie może być przyprowadzone do przedszkola,
rodzic/ opiekun/ opiekun dojazdu przyprowadza dziecko do placówki, przekazuje je
pomocy nauczyciela przed głównym wejściem do budynku,
personel opiekujący się dzieckiem przed wejściem do budynku w obecności rodzica/
opiekuna mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym. Jeśli
wychowanek nie ma podwyższonej temp.(poniżej 37.5℃ ) lub nie ma widocznych
objawów chorobowych udaje się z pracownikiem do szatni. W sytuacji, gdy pomiar
temperatury wskaże powyżej 37.5℃ dziecko wraz z opiekunem oczekuje 10 minut do
kolejnego pomiaru. W przypadku gdy temperatura w kolejnym pomiarze wskaże
poniżej 37.5℃ przedszkolak z pracownikiem może udać się do sali, natomiast kiedy
temperatura wskazywać będzie powyżej37,5℃ dziecko musi być zabrane przez
rodzica do domu.

3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
 przed wejściem do przedszkola należy zdezynfekować ręce,
 należy regularnie myć ręce ciepłą wodą z mydłem, zwłaszcza po przyjściu do
placówki, przed posiłkami, po powrocie ze świeżego powietrza i korzystaniu z
toalety,
 personel opiekujący się dziećmi powinien być zaopatrzony w indywidualne środki
ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice,
 po zabawie na placu zabaw następuje dezynfekcja wszystkich sprzętów na których
bawiły się dzieci,
 utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – klamek, powierzchni płaskich, w tym stolików w salach,
 wszystkie zabawki na koniec dnia są dezynfekowane,
 ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanej sali
tak, aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji,
 salę przedszkolną należy wietrzyć regularnie.
4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19.
 w budynku placówki wyznaczone jest pomieszczenie – sala210 (wyposażona
w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w której będzie można odizolować
osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych,
 w sytuacji, kiedy wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby, należy
go odizolować w wyznaczonym pomieszczeniu,
 dziecku trzeba zmierzyć temperaturę ciała,
 pracownik jest zobowiązany do powiadomienia dyrekcji o zaistniałej sytuacji,
 dyrektor placówki informuje rodzica / opiekuna prawnego, który jest
zobowiązany do natychmiastowego odebrania dziecka,





należy ustalić obszar, w którym poruszał się wychowanek, przeprowadzić
rutynowe sprzątanie, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.)
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury.

