Procedury postępowania w czasie epidemii COVID-19
w Publicznym Przedszkolu w Brożcu

Wprowadzenie procedur w Publicznym Przedszkolu w Brożcu znajduje swoje
uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką
naszej placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka
nauczyciele i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz
placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.
• Procedura przyprowadzania dzieci do placówki podczas pandemii
• Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest
bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola
• Rodzic/opiekun zapewnia dziecku powyżej 4 roku życia maseczkę zakrywającą nos
i usta w drodze z domu do przedszkola
• Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu.
• Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki.
Dziecko odbierane jest przez nauczyciela/pracownika w progu wejścia do placówki.
Przy rodzicu/opiekunie dziecko ma mierzoną temperaturę.
• Rodzic/opiekun ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury,
w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
• Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 2metrów między personelem oraz
innymi dziećmi i innymi rodzicami.
• Do placówki Rodzic/opiekun może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko
• Po każdym odbiorze dziecka nauczyciel/pracownik dezynfekuje ręce sobie
a dziecko myje ręce korzystając z mydła.
• Pracownik obsługi dezynfekuje klamkę i dzwonek po każdym rodzicu.
• Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:20 lub po godzinie
9:00. Między godziną 8:20-9:00 ( czas posiłku) placówka nie będzie przyjmowała
dzieci.
• Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka,
wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma
obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut
od otrzymania telefonu.
W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się
z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe
organy służby zdrowia.

• Procedura odbierania dzieci z placówki podczas pandemii
• Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem.
• Rodzic/opiekun musi poczekać na odbiór swojego dziecka przed wejściem do budynku.
• Pracownik obsługi dezynfekuje klamkę i dzwonek po każdym rodzicu.
• Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 2metrów między personelem oraz
innymi dziećmi i innymi rodzicami.
• Rodzic/opiekun zapewnia dziecku powyżej 4 roku życia maseczkę zakrywającą nos
i usta w drodze z przedszkola do domu
• Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.
•

Procedura organizacji opieki w przedszkolu

• W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci . W szczególnych sytuacjach
organ zarządzający może wyrazić zgodę do przebywanie 14 dzieci.
• Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty trudne
w codzienne dezynfekcji.
• Sala zabaw wietrzona co najmniej raz na godzinę
• Osoby pracujące z dziećmi zachowują dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m.
• Opiekunowie często przypominają dzieciom o zasadach bezpieczeństwa związanych
z COV-19 (np. zminimalizowanie kontaktu fizycznego, częste mycie rąk, niedotykanie
twarzy, po skończonej zabawie odkładanie zabawek do dezynfekcji itp.)
• Pracownik personelu dezynfekuje zabawki odstawione do dezynfekcji.
• Pracownicy obsługi utrzymują w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekują
powierzchnie dotykowe, poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, stoły, włączniki, itd.
Czynności te mają być wykonywane tak aby dzieci nie wdychały oparów środków
służących do dezynfekcji.
• Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola.
• Sprzęt na placu zabaw jest czyszczony z użyciem detergentu przez pracownika
obsługi codziennie przed wyjściem dzieci.
•

Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola.

• W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel
przedszkola będzie korzystał z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów
ochronnych
• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają powieszone instrukcje
prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki
oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek

• Po każdym korzystaniu z toalety personel pomocniczy dezynfekuje deskę klozetową
oraz baterie umywalkowe.
•

Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków

Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do
funkcjonowania żywienia zbiorowego zostały dodatkowo wprowadzone zasady
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
Personel kuchni:
• nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi
• wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonuje w środkach
ochrony osobistej (maseczki zasłaniające usta, nos, jednorazowe rękawiczki, częsta
dezynfekcja rąk)
• utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego,
naczyń kuchennych, stołowych, opakowań produktów
• będzie dezynfekować produkty zakupione do przygotowania posiłków (dotyczy także
opakowań)
Dzieci spożywają posiłki w swojej sali. Po posiłku następuje czyszczenie blatów
stołowych i krzeseł. Naczynia stołowe oraz sztućce wyparzane w 90°C po
każdorazowym użyciu w wyparzarce z dodatkiem detergentu.
Posiłki przygotowane przez catering odbiera się bez kontaktu z dostawcą.
• Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub
personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID-19
•

Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby.
Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub
swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

•

W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych
grup dzieci. Powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

•

Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane
na wyznaczone miejsce z zapewnieniem minimum 2m od innych osób gdzie
oczekuje na odbiór przez rodzica, którego należy niezwłocznie powiadomić.
Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu
oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

•

W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy
odizolować teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz
dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami
stacji sanitarno-epidemiologicznej

