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Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora
Nr 2/ COV z dnia]"5.05,2020 r.

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COV|D-19 obowiązujące
w Przedszkolu nr 96 ,,Jarzębinka" w Poznaniu

Wstęp:

Procedura zostata opracowana na potrzeby zachowania podwyzszonego rezimu sanitarnego
nałozonego na p|acowkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COV|D-19, dotyczy wszystkich
pracownikow przedszkola oraz rodzicow dzieci uczęszczających do piacowki.

Celem oPracowania procedury jest zminima]izowanie zagrożea zakazenia się w pIacowce wtrusem
SARS Cov-2 izachorowania na COV|D-I9 przez pracownikow pJacowkl, rodzicow ]dziecr

ProcedurY okreŚialą działania, ktore przedszkole moze podląć celem zminimaIizowania zarazenia,
jednak rodzice decYdujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są śwradomi, ze mimo
wszYstkich Podjętych Środkow bezpreczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da
się w Pełni wyeiiminowac ryzyka zakazenia koronawirusem. lstotne jest dla nas dobre samopoczucie
dzieci izaPewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placowce, dIatego nie
będziemY PodejmowaĆ radykalnych środkow - tj. rozdzielania dzieci, obowiązku chodzenia w
maseczkach/PrzYłblcach l specjalnych fartuchach. Dyrektor przedszkoIa, z"a przekazem Ministra
Zdrowia rekomenduje pozostanie w domu dzieci rodzicow, którzy mają mozliwość pogodzenia pracy z
op i eką.

Podstawą do opracowania procedury są:

1) obowiązujące zarządzenie PMP
2J obowiązu jące akty prawne i wytyczrle GlS,
3) Statut Przedszkola oraz pozostałe dol<umenty reguiujące 1ego funkcjonowanie (w tym HACCp),

uwzględ niające dotychczasowe przepisy,
4) wizja Iokalna, analiza ryzyka

5) PotrzebY związane zformą uzytkowania obiektu oraz technologią ispecyfiką pracy.

|. Obowiązki dyrektora placowki:

1. DYrektor ustała reguIaminy wewnętrzne idostosowuje procedury obowiązujące w piacówce do
wYmogów zwiększonego rezimu sanitarnego tak długo. jak będzie on obowiązywał.

2, ZaPewnia odPowiednie Środkiochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.
3, Planuje organizację pracy przedszko]a na podstawie analizy zebranych zdaInie informacji od

rodzicow dotYczącYch liczby dzieci ktorych rodzice decydu;ą się przyprowadzlć do placowkl w
czasie pandemtt. Moze 11odlŁc_CeqyzlŁa_1I4eńclq, przedszkola na pracę zdaIrla w przvpadk
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Przekazuje rodzlcom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za
podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do p|acowki, jak i dowiezieniem dziecka do
placowki.

ZaPewnia Pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka Iub
pracownika; pomieszczenie - saIa na 1 prętrze przedszkoIa (grupa lV),
OdPowlada za kontakt z odpowlednimi słuzbami w przypadku wystąpienia podelrzenia zakazenia
wirusem przez ktoregoś z pracownikow, członków ich rodzin, dzieci lub domownikow dzieci
uczęszczających do przedszkoJa.

ll. Nauczyciele zobowiązani są do:

1. uaktualnienia danych te ]ekomunikacyjnych z rodzicamilprawnymi opiekunami,
2. UStalenie z rodztcami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich

dodatkowych przedmiotów,
3. Ustalenia nowe8o kodeksu grupy iwylaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie

obowiązują w placowce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone,
4. Nieorganizowania wycieczek, spacerów poza teren placowki,
5, PrzYstosowania sal- Przestrzeni dla dzieci, dostosowuląc ją do rezimu sanitarnego, aby zapewnic

warunki do SkUteCZnej dezynfe|<c;i w tym przede wszystkim: usuwa]ą z saIi przedmioty, typu
przytuianki, dywany.

6, Wietrzenia sali, co nalmnie] laz na godzinę i prowadzenia ewentuałnych zabaw ruchowych przy
otwartych oknach,

7. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk,

B. PrzYPominania iegzekwowania nie dotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia
rąk, szczegolnie po skorzystaniu z toaIety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,

9, PrzYPominania Podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcra itp.
w odpowiednisposob,

10. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych,
]_1. Nadzorowania picia wody przez dzieci,
12, Nadzorowania korzYstania ze sprzętow (które mozna zdezynfekować) na przedszkoInym placu

za baw,

1-3, Organizowanla działań opiekuńczo-wychowawczych, w miarę mozliwości dydaktycznych,
14. Organizowanla wYjŚc na 7ewnątrz do ogrodu przedszkolnego przestrzega]ąc wytycznych GlS,
15,W szatani moze szYkować się do wyjścia do ogrodu przedszkoJnego tylko 1edna grupa wraz

z nauczycie|em i ewentuaInie pracownikiem obsługi.
16. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.
17. ?racy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy,

lll. Obowiązki pracowników:

1,, KaŻdY Pracownik Przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji ipomiaru temperatury
w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałow zdrowotnych.

2, PracownicY Przedszko|a uŻywają Środkow ochrony osobistej w zaIezności od ich woli chyba, że
mają do czYnienia z dzieckiem mającym objawy infekcji - wówczas stosowanie środkow ochrony
osobistej jest obowiązkowe.
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3. W PrzYPadku Podejrzenia zakazenia koronawirusem SARS CoV-2 |ub wystąpienia objawów choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie iub ktoregoś z domowników, pozostaje w domu
i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placowki.

4 Bezwzględnie P:ZY kazdym wejściu/wylścru z placowki iw trakcie pracy często odkaza ręce płynem
do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce imyją ręce
zgodnre z irl>tr-xcjQ,

5. W cełu zadbania o jak naj|epsze warunki i higienę, wietrzą sa|ę co najmniej raz na godzinę i

wYkonują codzienne prace porządkowe, ze szczegoInym uwzględnieniem dezynfekowania

Powierzchni dotykowych: klamel<, włącznikow światła, uchwytów, poręczy krzeseł r powierzchnie
Płaskich, W tYm blatow stołow. Srodkow dezynfekulących w sprayu uzywają wyłącznie podczas
rieobecrosci dzleci,

6, WYdając Posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia idezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktow, sprzętu kuchennego, naczyn stołowych oraz sztućcow.

lV. Obowiązki rodziców

1. ZaPoznają Się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego rezimu sanitarnego
w warunkach pandemir.

2. Przestrzegalą wytycznych przedszkoIa dotyczących przyprowadzania iodbioru dzieci. Dbają o to,
by przekazanie dziecka pod opiekę nauczycieIa przebregało sprawnie.

3. Przekazują dyrektorowi Iub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka,
4. Nie PosYłają do przedszkoIa dziecka, jezeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub jest

w izolac.li,

5. PrzYProwadzają do przedszkoIa tylko bezwzg|ędnre zdrowe dziecko - bez ob;awow chorobowych.
6. WYrazają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku,gdy nauczyciel uzna to za

ko n iecz ne,

1. GdY dziecko ukończyło 4lata, rodzice zapewnia;ą mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do
iz przedszkola.

8. Przed PrzYProwadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku
temperatu ry.

9, WYjaŚniają dziecku, aby nie zabierało do placowki zabawek iniepotrzebnych przedmiotow.
10, Regularnie PrzyPominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in, myciu rąk wodą

z mYdłem, nre Podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa ]ust,
Zwracalą UWagę na odpowiedni sposob zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

11. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola Iub wyznaczenia dodatkowej osoby do
kontaktu (upowaznionej do odbioru dziecka).

12. Unikają kontaktów z osobami chorymi ]ub na kwarantannie. W miarę mozliwości przestrzegają
ogolnych zasad izo|acji, przede wszystkim osob z grupy podwyzszonego ryzyka,

13, Informują dYrektora Placówki w przypadku konieczności znaiezienia się ich rodziny ]ub osob,
z ktorymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.

14. Zobowiązują się dostosować do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracownikow
Przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyzszych standardow
higienicznYch i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dIa osob
przebywających na jego terenie.



V. Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym - zasady ogólne:

7. Na czas podwyzszorlego rezimu sarlltarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren szatni
innych osob dorosłych nlź nauczyciele, pracownicy idyrektor przedszkola.

2. ]eden rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola, dzwoni igdy stawi się po nie

Pracownik, rodzic/opiekun przekazuje dziecko pracownikowi, który od t€go momentu przelmuje
odpowiedzialność za dziecko - pomaga się przebrać itowarzyszy dziecku aź do welścia do sali. W

Przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca przyprowadzić dziecko
zobowiązana Jest do zachowan a zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 2

metrów.

3. ChęĆ wejŚcla dziecka do placowki sygnalizuje się dzwonkiem: gdy wejdziemy do przedsionka
natVchmiaSt dezynfekulemy ręce płynem, ktory znajduje się w dozowniku przy drzwiach
wejściowych.

4, Tylko jedna dorosia osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem,
mającym pozostać w placowce.

5. Chcąc odebrac dziecko z przedszkola, rodzic dzwoni na dzwonek przedszkolny, wchodz] do

Przedsionka przedszkola, czeka, az dzlecko się przebierze i pracownik odprowadzi 1e do drzwi
wejŚclowych, do rodzica. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, koiejna osoba
chcąca odebraĆ dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania
w odległości mln. 2 metrów.

6 lStnieje bezwzgIędny zakaz przynoszenia z domu roznych przedmiotow - w tym zabawek, dzieci
nie zabierają do domu zadnych swoich prac - wytwory będą przechowywane w teczkach na
terenie przedszkoia.

1, Ograniczenie ]iczebnoŚci grupy - zgodnie z wytycznymi G|S liczba dzieci przebywających w sali
zostaje ograniczona maksymalnie do 1-2 dzieci ( ewentuaInie + 2 dzieci, po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego)

8, W PrzYPadku chęci uczestn]czenia w zajęciach większej liczby dziecl w oddziale, dyrektor podelmie
odpowiednie kroki w porozumieniu z organem prowadzącym,

9. W czasie rezimu sanitarnego nie ma w przedszkolu lezakowan ia oraz dzieci nie myją zębow.
10 SPrzęt na PIacu zabaw zabezpiecza się taśmami w przypadku wyłączenia go z uzytku. W ogrodzie

PrzedszkoinYrn wYłącza się z zabawy piaskownice, wiaderka, łopatki itp. Sprzęt ogrodowy nalezy
dezynfekować z uzyciem detergentu po pobycie kaźdej grupy.

11. Uwzględnrając wYtyczne GlS oraz specyfikę działania pIacówki idobre praktyki związane z opreką
nad dzieĆmi zawiesza się spacery do parkow, wycieczki i organizację festynow, imprez,
uroczystości ltp,

1-2. WProwadza się zakaz odbieranra dzieci w czasie pobytu w przedszkoIu na dodatkowe wylścia
dziecka, nP. wizyty u dentysty ]ub inne iponowny powrot do przedszkola w ciągu danego dnia,

13. Sale, szatnie, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie ipomoce dydaktyczne, meble
będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci.

Vl. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji
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1,, Dziecko, u ktorego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym
temPeratury lub zostaną zauwazone jakiekolwiek symptomy infekcji 1ak: złe samopoczucie,
zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, bol brzucha lub prob|emy zołądkowe,
nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do
tego ceIu pomieszczeniu, tzw. izolatorium,

2. GdY u dziecka w przedszko u stwierdzi się podwyzszoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do
konlaktl z pedlatrą l usta]enia z pewnością ar7-yczyny ]ej wystąplenia. Dziecko moze wrocic do
przedszkoIa pod warunkiem pozytywnej decyzjr ]ekarza lbraku innych ob;awow.

3, NauczYciel zajmujący się dzieckiem z,,podelrzeniem", bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę,
maskę i rękawiczki.

4. Nauczyciel te]efonicznie zawiadamia dyrektora irodzicow o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma
obowiązek odebrac dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.

5. DYrektor zawiadamia staclę sanitarno - epidemiologiczną o dane1 sytuacj i w przedszkoiu.
6. Pracownik, u ktorego pojawiły się oblawy infekcji w tra|<cie pracy (duszności, kaszel, gorączka)

zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza mielsce pracy. Dalej postępuje zgodnie z

wytycznym i stacj i sa n ita rno-e p id e m iologicz n ej.

] . Pracownik, u którego oblawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie
dyrektorowi, ktory podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi.

+Vll. /ywlenle dZIeCl

1. KontaktY PersoneIu kuchennego z dziecmi, nauczycielkami i personelem pomocniczym zosta;ą
ogranlczone do niezbędnego minimum.

2. Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobow ląza|y do zachowania ;ak
najwYzszego Poziomy higieny, mycia idezynfekcjistanowisk pracy, opakowań produktow, sprzętu
kuchennego, naczyn oraz sztuĆcow oraz zachowania dystansu społecznego (1,5 m) od siebie
n aWZa]e m,

3 WProwadza się nakaz dezynfekowania blatow stołikow iporęczy krzesełek kazdorazowo przed
pocjaniem posiłku ipo posiłku.

4. Wielorazowe naczynia isztuĆce na|ezy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze
60'C lub je wyparzac.

5. Posiłki będą serwowane W postacigotowych porcji. Zawiesza się do odwołania samodzie|ne
przygotowywanie ka na pek przez dzieci.

6 Wprowadza się zakaz organizowania zajęć kuIinarnych z dziecmi.
1. WProwadza się zakaz przynoszenia przez dzlecijakielkolwiek zywności z domu (słodycze, wypieki,

bakalie rtp )

vlll. postanowienia końcowe

1_. procedury bezpieczeństwa wchodzą w zycie z dniem podpisania przez dyrektora.

2 Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placowki przez uchylenie, zmianę lub
uzupełnienie dotychczasowych zapisów

3. O zmianach w procedurach ciyrektor rnformuje pracownikow irodzicow dzieci przedszkolnych.

4. Procedury obowlązu;ą do odwołania.

Załączniki,,



1" Arrkigta dla r*c$nicow

}. SświałJł:aeni* dląl rprJeiców

3" lnfcrmacja s prretwaruaniu denych ssr;bswych


