PROCEDURA BEZPIECZEńSTWA NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łomży
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podstawa prawna:
› rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID719 (Dz.U. z 2020 poz. 493
ze zm.),

wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

z

procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie
przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVIDfIB

Cel

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu
przedszkola podczas sprawowania opieki organizowania zajęć z dziećmi w przedszkolu od momentu
przyprowadzenia do przedszkola do chwili odbioru dzieci z przedszkola przez rodziców.
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel obslugi
przedszkola, personel pomocniczy
i

Dyrektor
1,

2,
3.

4.
5.

6.

Dyrektor odpowiada za organizację pracy przedszkola, monitoruje prace porządkowe
wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.
Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem zwalczaniem COVlD-19 dba o
zachowanie wszelkich środkow ostrożności na terenie przedszkola.
Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki
ochronne, ewentualnie przylbice.
Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku przedszkola 0 obligatoryjne]
dezynfekcji rąk przez osoby dorosle.
Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidlowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów z
zasadami prawidlowego mycia rąk w widocznym miejscu w lazienkach oraz instrukcji dezynfekcji
rak przy dozownikach z plynem do dezynfekcji.
Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez
pracowników obslugi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
swiatla, uchwytów, poręczy krzesel powierzchni plaskich, w tym blatów w salach w
pomieszczeniach do spożywania posilkow.
Dyrektor zapewnia codzienna dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw
Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia COVlD-19.
Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami zwraca ich uwagę, aby kladli szczególny nacisk na
profilaktykę zdrowotną, równieź dotycząca ich samych.
i

i

8.
9.

i

i

10.

Dyrektor w wyznaczonym miejscu przedszkola umieszcza numery telefonów do: organu
prowadzącego: Urząd Miasta — sekretariat Prezydenta ~ tel: (86) 216 33 89, sekretariat
zastępców Prezydenta - tel: (86) 215 67 11 lub Wydzial Edukacji w Łomży tel: (86 j216 20 00,
kuratora oświaty w Bialymstoku- tel: 985) 748 48 48 lub Delegatura Kuratorium Oświaty w
Łomży -dyrektor — tel: (86) 216 56 46; Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej ~tel: (86)
216 26 47, (86) 216 52 61, (86) 216 5262, (86) 216 52 65 sluzb medycznych tel, alarmowy 999
—-

lub 112.
11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni sprzętów.
Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.
Dyrektor zapewnia termometr bezdotykowy.
Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i plyn
dezynfekujący] zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie
można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów
chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddzialem zakaźnym, a w razie pogorszenia
stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni
koronawirusem.
Dyrektor instruuje pracownikow, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących
objawów chorobowych na terenie przedszkola, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od
pracy i wlaściwą miejscowo stacje sanKamo-epidemiologiczna, slużby medyczne oraz organ
prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do przedszkola kolejnych osob.
Obszar, w którym poruszal się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz
dezynfekcji zgodnie z procedurami.
Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
i

12.
13.
14.

15.

i

16.

17.

Rodzice (prawni opiekunowie)
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w
przedszkolu procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVlD—19_
Ustala się przyjęcie dzieci, których rodzice deklarują powrót do przedszkola ( wypelnienie

oświadczenia przez rodzica )
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, sluzb mundurowych,
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID719.
Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą
pracownikiem obslugi dystansu
minimalnie 1,5 rn.
Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, ktorego rodzice nie wyrazili zgody na pomiar
temperatury jego ciala jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów chorobowych.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dziecka
zdrowego — bez objawów chorobowych.
i

!.
9.

10.
11.
12.

Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku

temperaturę przed przyprowadzeniem

do przedszkola.
Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola do godz. 8.30 i
pozostawiają je pod bezpośrednią opieką nauczyciela.
Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola bez zbędnych
przedmiotów, zabawek.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np.
maseczką, podczas przebywania w budynku przedszkola.
Rodzice [prawni opiekunowie) zakrywają usta i nos dziecku, które ukończylo 4. rok życia,
indywidualną osloną ust nosa (np. maseczką) w drodze do przedszkola.
Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do
przedszkola, korzystając z plynu do dezynfekcji rąk.
Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do odbierania dziecka w określonym przez siebie
czasie, w godzinach otwarcia przedszkola, tj. w godz. sao-17.30 (szczegolowe zasady
przyprowadzania i odbierania dziecka opisano w odrębnej procedurze).
Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o
podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa ust,
często myc' ręce wodą z mydłem nie podawać ręki na przywitanie.
Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zaslaniania przez dziecko twarzy podczas
kichania czy kaslania.
Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie
pandemii koronawirusa COVlDal9, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego
przykladu.
i

13.
14.
15.

16.

i

i

17.
18.

Nauczyciele
1.

2.

ponoszą odpowiedzialność za realizację zadan związanych z zapewnieniem
bezpieczenstwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
Nauczyciele zobowiązani są do ścislego przestrzegania procedur ustanowionych na czas
pandemii koronawirusa COVID›19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece
Nauczyciele

dzieci.
3.
4)

Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury dwa razy dziennie.
Nauczyciel przebywa tylko w wyznaczonej sali ze stalą grupa 12 dzieci powierzoną jego opiece
(w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, grupa może liczyć 14 dzieci).
Nauczyciel zapewnia co najmniej 4 mZ na jedno dziecko i opiekuna.

7.

Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą
pracownikiem obslugi dystansu
minimalnie 1,5 m.
Nauczyciel dba, by personel kuchenny nie mial kontaktu z dziećmi nauczycielami.

8.

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu w związku

9.

pandemia koronawirusa i dlaczego zostaly wprowadzone.
Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, nie bylo przedmiotów
sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek).

i

z

i

10.

Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęc', sprzęt, pomoce
zabawki zdezynfekowano.

i

11. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na

godzinę i prowadzenia gimnastyki przy otwartych oknach.
12. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego regularnego mycia rąk przez
dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym
powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina daje
i

i

przyklad.
13. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posilki w małych
14.
15.
16.
17_

18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.

grupach w ustalonych, stalych porach.
Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z dziećmi poza teren
przedszkola.
Nauczyciel uniemożliwienia stykanie się z innymi grupami dzieci.
Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
Nauczyciel korzysta z dziećmi ze świeżego powietrza w ogrodzie przedszkolnym przy zachowaniu
możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających.
Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania odbierania
dziecka przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
(zawartych w odrębnym dokumencie].
Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów poręczy krzeseł przez personel
obslugi [pomoce nauczycieli].
W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje
dziecko w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki
ochrony osobistej i plyn dezynfekujący, znajdującym się minimum dwa metry od innych osób.
Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi przedszkola oraz
powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola, korzystając ze
ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę dzieci, o zachowanie
pomiędzy nimi odległości około dwóch metrow.
Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi zasad zgodnego współdziałania
rówieśników w trakcie ich pobytu w przedszkolu.
Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi. Gdy nauczyciel musi
wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (pomoc nauczyciela),
odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel
musi ograniczyć do minimum.
Niedopuszczalnejest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę czynnościami, np.
rozmowa z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem, należy
powierzyć je opiece pomocy nauczyciela, która w tych sytuacjach zobowiązana jest zalożyć
fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dlonie, by dokonać niezbędnych
czynności. Opiekę te należy ograniczyć do minimum.
Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma jeszcze
zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić
nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia dyrektora.
i

i

pracownicy obslugi podczas wykonywania swoich czynności na terenie przedszkola
nie muszą zakrywać ust nosa.

27. Nauczyciele

i

i

Pracownicy obslugi
obslugi ( pomoce nauczycieli] wyznaczeni do opieki nad dziećmi ponoszą
wspóiodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu.
Pracownicy obsługi (pomoce nauczycieli) wyznaczeni do opieki nad dziećmi zwracają uwagę na
bezpieczna zabawę, na zachowanie odleglosci pomiędzy dziećmi, korzystanie przez nie z
zabawek, sprzętu oraz odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali zabaw.
Pracownicy obslugi wyznaczeni do opieki nad dziećmi zobowiązani są do ścislego przestrzegania
procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
Intendent, pracownicy kuchni oraz pomoce nauczycieli zobowiązani są do zachowania
dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, wtym z
dostawcami towaru, z którego sporządzane będą posilki dla dzieci.
Pracownicy administracji i obslugi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu
wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni przedszkola.
Pracownicy administracji obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym
wejściem do budynku przedszkola.
Pracownicy administracji obslugi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek,
maseczek ochronnych (ewentualnie przyibici.
Pracownicy administracji obslugi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych
sprzętów po każdym użyciu przez dziecko (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde
dziecko używa innego).
Pracownicy administracji i obslugi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem
wyznaczonego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz dezynfekcji używanego przez dzieci
sprzętu.
Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności
podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni sprzętów, należy ściśle
przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle
przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń sprzętu, tak aby
nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków slużących do dezynfekcji.
Pomoce nauczycieli mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas
przygotowania stołów do spożywania posilkow przez dzieci oraz podczas sprzątania stołów i sal
po posilkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzesel przed po każdym posiłku).
Pomoce nauczycieli mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas
dostarczania posilkow do wyznaczonej sali.
Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce z dodatkiem
detergentu w temperaturze min. 60”C oraz ich wyparzania.
Pracownicy administracji
obslugi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów
komunikacyjnych. dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wlaczników
swiatla, uchwytów, poręczy krzeseł powierzchni plaskich.
Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości przestrzegania procedur
przyprowadzania odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia
Pracownicy

i

i

i

10.
11.

i

i

12.

i

13.
14.
15.

i

i

16.

i

i

zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników
dokumencie),

z

rodzicami (zawarte są w odrębnym

Sposób prezentacji procedury
1.
2.

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie
jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
Udostępnienie dokumentu na tablicy ogloszeń w przedszkolu.
Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawca zmian może być również rada rodziców.

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Zasady wchodzą w życie z dniem: 18 maja 2020r

DYREKTOR Nr
mi riieqn

Przecisywą

mgr Jadwiga

5

Linia-wicz

Wykaz telefonów
1. Urząd Miasta

—

sekretariat Prezydenta

tel: (86) 216 33 89
2. sekretariat zastępców Prezydenta —-

tel: (86) 215 67 11
3. Wydział Edukacji w Łomży- tel: (86 )216 20 00

4. Kurator Oświaty w Białymstokutel: 985) 748 48 48
5. Delegatura

Kuratorium Oświaty w Łomży

-

dyrektor - tel: (86) 216 56 46;
6. Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna —
tel: (86) 216 26 47, (86) 216 52 61, (86) 2165262,
(86) 216 52 65
7. Służby medyczne — tel. alarmowy 999 lub 112.

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

obowiązująca w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Łomży
w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem zwalczaniem COVID719 (Dz.U. z 2020 poz. 493
i

ze zm.),
*

Cel

wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

z

procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posilkow z kuchni przedszkolnej

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracownikow kuchni
obslugi przedszkola podczas wydawania posilkow

i

personelu

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obslugi
przedszkola
Pracownicy kuchni
1.

Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie
kontaktuje się z dziećmi ani personelem mającym kontakt z dziećmi

2.

Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola pracownicy kuchni dezynfekują ręce

.

3.

4,

plynem do dezynfekcji.
Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakladają ubrania ochronne (biale fartuchy z
dlugim rękawem).
Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posilkow:
a) uzywają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie
przylbic),

dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny naczynia stołowe,
c) posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odleglości
między stanowiskami,
d) przygotowują posilki zgodnie z obowiązującymi normami Żywieniowyrni dla dzieci w wieku
przedszkolnym,
Pracownicy kuchni wydający posilki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posilki nie
ulegly zanieczyszczeniu.
Wydawane posilki są poporcjowane.
Naczynia z jedzeniem dla dzieci przejmuje wyznaczony personel obslugi (pomoc nauczyciela,
która nie sprawuje bezpośredniej opieki nad dziećmi),
Przed wydaniem posilkow pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń] w których wydaja posilki,
Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. GOOC z dodatkiem
detergentu,
b) myją

5.
6.
7.

8,

i

i

Powierzchnie blatów oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone
każdorazowo przed wydaniem posilku dla dzieci.
io. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
1) śniadanie l,
2) śniadanie II,
3) obiad dziełony— danie, Il danie,
A) podwieczorek.
11. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach:
1) 8.15— śniadanie dla Igr.
8.20— śniadanie dla ll gr.
8.25 — śniadanie dla III gr
8.30— śniadanie dla W gr
NOD—śniadanie II dla gr.
2)
10.05 — śniadanie Il dla II gr.
J.

l

I

10.10-śniadanielldalllgr
3)

10.15—s'niadanie II dla Iv gr
12.00— obiad dla lgr.

obiad dla Il gr.
12.20-obiad dla III gr
12.30-obiad dla IV gr
14.00— podwieczorek dla gr.
14.05— podwieczorek dla II gr.
MJU-podwieczorek dla lll gr
14.15-obiad dla W gr
12.10—

4)

I

Pracownicy obsługi — pomoce nauczycielek
1.

2.

3.

obsługi (pomoce nauczycielek) ponoszą odpowiedzialność za czystość i
bezpieczeństwo przygotowania sal w których dzieci spożywają posilki.
Przed wejściem do strefy bloku żywieniowego ~ miejsca odbioru posiłków, pomoc nauczyciela
zobowiązana jest do założenia fartucha ochronnego oraz rękawic jednorazowych ochronnych, a
także maseczek ochronnych jednorazowych,
Przed podaniem posiłku pomoce nauczycieli zobowiązani są:
a) myć dezynfekować stoły, przy których dzieci spożywają posiłki,
b) myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których dzieci spożywają posiłek,
c) czyścić
dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i
poręcze krzeseł, na których siedza dzieci, przed każdym podaniem posiłku.
Pomoce nauczycielek zobowiązane są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas
korzystania : płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
Przed odbiorem posiłków pracownicy obsługi :
a) dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji,
b) zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długimi rękawami).
Przy odbiorze posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pomoce nauczyciela
zobowiązane są:
a) przemieścić się do wyznaczonej sali, w której dzieci spożywają posilki,
Pracownicy

i

i

4.
5.

6.

uprzednio przygotowanych stołach o łatwej zmywalności.
Po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci, pomoc nauczyciela wietrzy pomieszczenie, sprząta,
myje dezynfekuje salę po posiłku.
Pracownicy obsługi ( pomoce nauczycieli) zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do
kontenera stojącego na zewnątrz budynku z zachowaniem środków ostrożności lw fartuchach
ochronnych i rękawicach jednorazowych).
Pracownicy obsługi
pomoce nauczycieli) czyszczą stoły, krzesła myją oraz dezynfekują
podłogę w obrębie stołów powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których
siedzą dzieci, po każdym posiłku.
Nauczyciele i pomoce nauczycielki poszczególnych grup sprawują opiekę nad dziećmi również
podczas posiłków (śniadań, obiadu podwieczorku) spożywanych przez dzieci.
Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci do ich spożywania, tj.
dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem.
Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez dzieci.
W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej mogą przebywać tylko dzieci i obsługa
przedszkola ( pomoce nauczycieli) przydzielona do określonego oddziału.
b) rozłożyć posiłki dla dzieci na

i

i

i

10.

i

11.
12.
13.

Sposób prezentacji procedury
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Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie
jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawca zmian może być również rada rodziców.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Zasady wchodzą w życie
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PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL | ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMll
obowiązująca w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Łomży

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19
Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz, ABS

,

ze zm.),

,

wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
Glownym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

z

procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas
dezynfekcji sal i lazienek w związku z zagrożeniem COViD—19
Cel

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracownikow przedszkola
podczas dezynfekcji sal lazienek
i

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy przedszkola: pracownicy kuchni,
pracownicy obslugi
Pracownicy przedszkola zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej
na czas zagrożenia koronawirusem COVIDalQ.

Dezynfekcja pomieszczeń
1.

2.

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do dezynfekcji rąk plynem do dezynfekcji przed
każdorazowym wejściem do budynku przedszkola.
Pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydlem również po
wykonaniu czynności związanych z myciem dezynfekcja sai lazienek innych powierzchni w
przedszkolu.
Podczas mycia
dezynfekcji pomieszczeń przedszkola pracownicy zobowiązani są używać
środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.
lazienki dziecięce oraz dla personelu co
Pracownicy przedszkola myją i dezynfekują sale
najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci ani inne
osoby.
Pracownicy przedszkola zobowiązani są sprzatac ciągi komunikacyjne powierzchnie plaskie oraz
dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, wlaczniki swiatla, uchwyty,
ramy Ieżaków, poręcze krzesel, klawiatura komputerowa, telefoniczna, domofonu ~ co najmniej
dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola przez rodziców oraz po ich
odebraniu.
Pracownicy przedszkola sprzątają i dezynfekują blaty stolów, powierzchnie pod stolarni w salach
iw pomieszczeniach do spożywania posiłków przed każdym posilkiem po każdym posilku dzieci.
i

3.
4.

5.

6.

i

i

i

i

i

i

7.

Pracownicy przedszkola zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po każdym
użyciu przez dziecko (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde dziecko używa

innej/innego).
Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas
korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni sprzętów. Korzystając z nich,
należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.
Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
i

i

Dezynfekcja zabawek i sprzętu
Podczas mycia zabawek sprzętu w pierwszej kolejności na|eży uważnie wyczyścić przedmiot,
dokladnie myjąc jego powierzchnie mydlem o wiaściwościach antybakteryjnych -Lady przemyć
ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, ttuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia trzeba
zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie.
Przedmioty (zabawki i sprzęty) na|eży spryskać preparatem do dezynfekcji pod nazwą: Orlen OiL,
pozostawić do wyschnięcia, a następnie dokładnie optukać wodą. Nie należy stosować tych
preparatów do zabawek pluszowych.
Należy ściśle przestrzegac minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na uzywanych
preparatach — ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku
krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazac częściową odporność na
dzialanie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot na|eży opiukać wodą lub
przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od używanego środka do dezynfekcji zalecen' określonych
przez producenta).
i

i

i

Czyszczenie
1.

zabawek/sprzętów w ogrodzie przedszkolnym

Pracownik gospodarczy zobowiązany jest do czyszczenia detergentem pod nazwą: Orlen OIL
jeden raz dziennie wyznaczonego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz dezynfekcji
używanego przez dzieci sprzętu.
W celu wyczyszczenia dużych zabawek / sprzętu z plastiku, metalu i drewna (w ogrodzie
przedszkolnym na|eży oczyścić powierzchnię przedmiotów woda 2 mydlem oraz przetrzeć
ściereczką nasączona środkiem dezynfekującym, a następnie mokra ściereczką, ktora zniweluje
zapach preparatu
pozostawić do wyschnięcia, tak aby odparowai chlor (lub inny środek
dezynfekujący).
)

i

Sposób prezentacji procedury
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Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie
jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
Udostepnienie dokumentu na tablicy ogloszeń w przedszkolu.
Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać

własnej inicjatywy lub na wniosek
rady pedagogicznej dyrektor przedszkola Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
z
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Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-IQ dla pracowników Przedszkola nr 5
w Łomży przychodzących do pracy
1. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa
higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie na terenie Przedszkola nr 5 w
i

Łomży w trakcie pandemii koronawirusa

COVID—19

2. Zakres procedury
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola nr 5 w Łomży
świadczących prace na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
3. Odpowiedzialność

odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest
Dyrekcja przedszkola.
Zl Pracownicy zostaja zapoznani z procedurą poprzez zebranie z dyrektorem ( potwierdzają
podpisem) oraz wywieszenie na tablicy.
1)

3)

4.

Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii
odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za
bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki
1) Dyrektor przedszkola wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę
w normalnym trybie — tj. na terenie placówki.
2) Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w
miejscu pracy.
3)

4l
5]
6)
7)

8)

Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni godziny, zgodnie z
grafikiem przygotowanym i zaakceptowanym przez Dyrekcję przedszkola.
Grafik oglaszany jest raz w tygodniu, w każdy piątek na kolejny tydzień pracy i podany do
wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeń.
Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie
są wpuszczeni na teren placówki.
Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od
siebie.
Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu
przebywania na terenie placówki (dotyczy również nauczycieli świadczących pracę
zdalną, zgodnie z poleceniem dyrektora), a zwlaszcza osoby z objawami choroby.
W pomieszczeniu socjalnym może przebywać maksymalnie jedna osoba.
i

5. Szczególowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy
1) W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie mają zalozone gumowe
Żl

rękawiczki.
Łazienki przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
(minimum 60%).

Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do
umycia rąk.
Po
4)
skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na
śmieci.
3)

5)

Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund odbywać się na zasadach szczegółowo
opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w zalączniku nr 1.

6]

Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach

i

.

6. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać
zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji
dezynfekcji sprzętów — zatącznik nr 2 do niniejszej procedury.
2) Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem
przedszkola.
3) Dezynfekcja sprzętów slużących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do
dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartośc minimum 60%) dostępnego w magazynie
środków chemicznych .
4) Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz
zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
1)

Wszystkie

7. Sposób

postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby

Pracownik, który zauwazyl u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura,
duszności, kaszel, oslabienie organizmu, katar, niezwlocznie powiadamia drogą
telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy Dyrektor informuje go
następnie o dalszym postępowaniu.
2) W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia
pozostalych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
3) Pracownik, który mial kontakt z osobą chorą, niezwlocznie powiadamia o tym fakcie
drogą telefoniczną Dyrektora nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go
o dalszym postępowaniu.
4] Pracownik, który zauwazyl objawy choroby u wspolpracownika lub innej osoby
przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora.
Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.
1]

i

8. Załączniki

procedury dolaczone są następujące załączniki:
]) Zalacznik 1 — instrukcja mycia rąk;
2) Zalacznik 2 — instrukcja dezynfekcji sprzętów.
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Zalacznik nr 2

instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni
narzędzia, które były używane przez pracownika w
trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp., z których pracownik
korzystal danego dnia pracy.
Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych.
Dezynfekcja odbywa się poprzez dokladne spryskanie sprzętu lub powierzchni plynem do
dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.
A.
Ptyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w magazynie środków chemicznych. Za
uzupelnianie zapasów odpowiedzialny jest intendent przedszkola.
5. Po zdezynfekowaniu sprzęty narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga
wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki
jednorazowe.
1.

Dezynfekcji podlegaja wszystkie sprzęty

i

i

i

PROCEDURA PRZVPROWADZANIA

I

ODBIERANIA DZiECKA W PRZEDSZKOLU NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Publicznym Przedszkolu ME w Łomży
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podstawa prawna:
, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem CDVIDrlB (Dz.U. z 2020 poz. 493
i

ze zm.),

,

wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
wspólnie z Glównym Inspektorem Sanitarnym Ministrem Zdrowia.
i

nauczycieli podczas
procedury: określenie szczególowych obowiązków rodziców
przyprowadzania do przedszkola odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych
opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa
dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
zwalczaniem COVID-19

Cel

i

i

i

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli w czasie
przyprowadzania dziecka do przedszkola orazjego odbioru od nauczyciela
Uczestnicy postepowania: za kres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice
Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
1.

Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola

przedszkola. Zobowiązani są do ścislego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur
postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głownego inspektora Sanitarnego
na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zabezpieczone w
indywidualną ochronę nosa ust (jeśli ukończylo ono 4. rok zycia) podczas drogi do i z
przedszkola.
Rodzice (prawni opiekunowie) musza zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno
podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola.
Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.
Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko 0 ustalonej godzinie, pozostawiając je
pod opieką nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od wyznaczonego
nauczyciela.
Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe
przestrzeganie zasad przyprowadzania iodbierania dzieci z przedszkola.
Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są
z

2.

i

3,

5.

6.
7.

8.

i

zmierzyć dziecku temperaturę.
Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe
chorobowych do godz. 8.30

—

bez objawów

Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela
wyznaczonej sali — do godz. 17.30).

z

z

grupy

Niedopuszczalne jest przystanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji
o stanie zdrowia dziecka.
Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy
dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiekprzedmiotów i zabawek.
Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie
zabralo z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny
takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk,
zaslanianie ust i nosa przy kichaniu czy kaslaniu.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadac na dloniach rękawiczki ochronne oraz
indywidualną ochronę nosa ust przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola.
Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola
obowiązkowo dezynfekują ręce plynem dezynfekującym.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciala po
wkroczeniu na teren przedszkola. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie moglo
pozostać w przedszkolu. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko
ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
Po wejściu do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest rozebrać/ubrać dziecko w
szatni, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób przebywających w przedszkolu
(zarówno do dzieci, jak i doroslych) minimum dwóch metrów.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zaprowadzić/odebrać dziecko bezpośrednio do/z
sali, w której przebywa nauczyciel oczekujący na dziecko.
Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają
budynek przedszkola.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony
kontaktowe.
Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających iodbierających dziecko do z
przedszkola, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

11.

12.
13.
14.

15.

i

16.
17,

18.

19.
20.
21.
22.

i

Zasady odbioru dzieci z przedszkola
Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), bezpośrednio od nauczyciela
ktorą mu przydzielono.

z sali,

momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady
zabezpieczenia siebie dziecka, jeśli ukończyio 4. rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.
Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź
inne osoby dorosle przez nich upoważnione.
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadac" przy sobie dowód osobisty
okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pelniącej dyżur w szatni.
W

i

i

Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dloniach rękawiczki ochronne oraz
indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku oraz znać zasady
zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.
Odbioru dziecka z przedszkola moga dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych
opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wylacznie rodzice (prawni opiekunowie).
Odbieranie dzieci przez osoby niepelnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych
przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców (prawnych opiekunów).
Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgloszenia,
jednak wylacznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych
opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana
jest posiadać na dłoniach rekawiczki ochronne oraz indywidualna ochrone nosa i ust przed
każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczenstwa podczas
odbierania dziecka przedszkola.
Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.
10. Dziecko z przedszkola nie zostanie oddane osobie, ktorej stan wskazuje, że nie jest ona w stanie
zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim
przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistnialej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica
(opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważniona do odbioru dziecka. Dyrektor może
zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe,
dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policje.
Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z
przedszkola
Nauczyciel odpowiada za zdrowie życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku
narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pelna odpowiedzialność dyscyplinarną.
i

Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola przyjmuje dziecko od rodziców

(prawnych opiekunów) do godz, 8.30
Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola mierzy dziecku temperaturę. W
przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy,
nauczyciel odmawia przyjecia dziecka do grupy.
Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci
stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych innych dzieci.
Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali nie podchodzily do innych osób
przebywających w pomieszczeniu na odleglość mniejsza niż na dwa metry.
Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie,
bez powodu dozoru podczas dnia oraz by nie wychodzily samowolnie z budynku przedszkola.
Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola, lecz przed
wejściem do budynku, w szatni czy pozostawionego przed zamkniętymi drzwiami sali zajeć.
Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej,
aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne upoważnione
osoby.
i

i

Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio rodzicom (prawnym opiekunom), którzy w momencie
odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę zabezpieczenia siebie dziecka, jeśli ukończyło

3.

i

4. rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.
10. Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) do godz. 17.30
11. Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu gdy wszystkie
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

zostana odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów).
Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w
przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych
opiekunów). Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy posiada nauczyciel.
W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić
zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli
okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i
dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgloszenia,
jednak wylacznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych
opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana
jest posiadać na dloniach rekawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed
każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas
odbierania dziecka przedszkola.
Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.
Nie wydaje się dziecka osobom niepelnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców
rodzenstwem, które osiągnęlo co najmniej 10 lat.
Odbieranie dzieci przez osoby niepelnoletnie moze odbywać się w szczególnie uzasadnionych
przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów,
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty
okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pelniącej dyżur w szatni.

i

Sposób prezentacji procedury
1.
2.

3.

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola
Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie
jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
Udostepnienie dokumentu na tablicy ogloszeń w przedszkolu.
Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawca zmian może być również rada rodzicow.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Zasady wchodzą w życie

z

dniem: 18 maja 2020r
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RODZIC NA

CZAS PANDEMII

obowiązująca w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Łomży
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
>odstawa prawna:
, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem CDVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493
i

ze zm.),

,

wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
Glównym Inspektorem Sanitarnym Ministrem Zdrowia.

z

i

procedury: zapewnienie zdrowia bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie
przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVlD—19

Cel

i

Zakres obowiązywania procedury: procedura dotyczy szybkiej ścieżki komunikowania się nauczyciela
z

dyrektorem, nauczyciela

z

rodzicem i rodziców z nauczycielem w okresie pandemii koronawirusa

COVID-19

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, intendent, rodzice dzieci
By

zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna komunikacja

rodzicami w czasach pandemii pomoże szybko zadzialać w sytuacji zagrożenia zdrowia. Najszybsza
formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub dyrektorem w okresie
pandemii koronawirusa COVlD-19 są kontakt telefoniczny lub poczta elektroniczna.
z

1.

Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów
telefonów, adresow zamieszkania adresow mailowych, by móc się z nimi skontaktować się w
i

2.

sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie slużyc szybkiej komunikacji
z nimi w razie potrzeby.

3,

Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora przedszkola sluzacy szybkiej
komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami.

4.

Nauczyciele udostępniają dyrektorowi przedszkola dane o numerach telefonu dotyczących
szybkiej komunikacji w formie zestawienia.

Sposób prezentacji procedury
1.

2.
3.

Umieszczenietreści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie
jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
Udostępnienie dokumentu na tablicy ogloszen w przedszkolu.
Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

rryb dokonania zmian w procedurze
Wszełkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Zasady wchodzą w życie

z

dniem: 18 maja 2020r
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ękawicę wewnętrzna stmną
na wierzch
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rękawic- do

w rękawiczcei ruchem ślizgowym
włóż palce gołej ręki między rękawicę
a nadgarstek Zdejmij drugą
rękawicę zdejmując ją wzdłuż dłani,
a następnienaciągnij na trzymana
w palcach rękawicę
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Nle dotykaj twarzy
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rękawiczek
do ",”qu
łowny inspektora! Sanitarny
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Wrzuć

Trzymaj zdjęta rękawicę w ręce

Nie wrzucaj
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w rękawiczkach!
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Jak prawidłowo

nałożyć i zdjąć maseczkę
Zakryj usta i no: maską i upewnij się, że między
twarzą a maską nie ma żadnych przerw
'

Wymień maskę na nową, gdy tylko
będzie wilgotna, nie używaj ponownie
masekjednorazowych

H

Wyrzuć maseczkę do zamykanego
pojemnika; umyj ręce mydłem i wodą
lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu
Nie wrzucaj maseczki
do toalet y !

M7

Ministerstwu Zdrowm

2020-05- [S. 12:55

