Procedury wprowadzone w Przedszkolu Samorządowym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krasnala Hałabały w Turku
na czas pandemii COVID – 19

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki
1. Dyrektor placówki wyznacza strefę przyjęć/obioru dzieci z placówki – szatnia przedszkola oraz
strefę oczekiwania (np. wydzielenie tego miejsca taśmą żółto – czarną), gdyby w szatni
przebywała maksymalna ilość osób.
2. W szatni może przebywać maksymalnie 15 rodziców wraz z dziećmi uczęszczającymi do
przedszkola – po 3 osoby dorosłe w każdej z pięciu stref.
3. Rodzic zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci
i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra.
4. W sali pomoc nauczyciela, sprzątaczka, ewentualnie nauczyciel pomaga dziecku w umyciu rąk
ciepłą wodą z mydłem lub nadzoruje samodzielne wykonanie powyższej czynności przez
dziecko. Odbiór dziecka odbywa się na tych samych zasadach.
5. Zaleca się, żeby osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie miały więcej niż 60 lat (osoby
po 60 roku życia są bowiem bardziej narażone na zakażenie koronawirusem).
6. Przy wejściu do placówki umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk.
7. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki
ochronne w celu zasygnalizowania przez dzwonek przyjścia do placówki oraz zakrywali usta i
nos. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 1,5 metra.
8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia i holl),
z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać
wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).
9. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych,
sugerujących chorobę zakaźną.
10. Dzieci do placówki mogą być przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
11. Dziecka chorego lub podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki.
12. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica/opiekuna o zabranie do domu dziecka z objawami takimi
jak kaszel, kichanie, katar, ogólne złe samopoczucie, z temperaturą 37ºC i więcej.
13. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji domowej nie wolno przyprowadzać dziecka do
placówki.
14. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
15. Rodzic przynosi jedynie uprane i wyprasowane ubranie tzw. strój do ewentualnego przebrania
dziecka, szczelnie zapakowane w woreczek foliowy.
16. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby. Należy ograniczyć
przebywanie w placówce osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko
osoby zdrowe).
17. Za bezpieczeństwo dzieci zaraz po wejściu do sali odpowiada przedszkole, czyli osoby
sprawujące bezpośrednią opiekę nad dziećmi.
18. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem
bezdotykowym przez pracownika placówki przed wpuszczeniem dziecka do lub w trakcie zajęć.
Wyników pomiaru nigdzie nie rejestruje się.

19. Po zakończeniu przyjęć i odbiorów dzieci zaleca się dezynfekcję całej strefy przyjęć/odbioru
dzieci z placówki z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i
powierzchni płaskich.

II. Procedura organizacji opieki w placówce
1. Dana grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. Do grupy przyporządkowani są ci sami pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, w miarę
możliwości.
3. Pracownicy opiekujący się dziećmi nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
4. W grupie może przebywać maksymalnie do 25 dzieci, a w oddziale integracyjnym 20 dzieci.
5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie jest mniejsza niż
1,5m2 na 1 dziecko.
6. Z sal, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory
sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są one dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
7. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
8. Zapewni się taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych
grup dzieci (np. różne godziny zabaw na dworze lub wyodrębnione odrębne przestrzenie do
zabaw).
9. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. W częściach wspólnych należy zakrywać usta i nos.
10. Jeśli pracownicy wykażą taką potrzebę/chęć zaleca się, aby opiekę nad dziećmi sprawowali
mając zasłonięte usta i nos oraz stosowali rękawice jednorazowego użytku lub często
dezynfekowali ręce.
11. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się
dziećmi.
12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania
dziecka z placówki. Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z dzieckiem w bezpiecznej
odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji powinna
pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki.
13. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
14. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli i pracowników, mogą korzystać ze znajdującego się na terenie
placówki placu zabaw, z wykorzystaniem wyznaczonego sprzętu, z wyłączeniem piaskownicy.
Wychodzenie poszczególnych grup będzie zorganizowane tak, aby dzieci nie kontaktowały się ze
sobą wzajemnie.
15. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren placówki.
16. Pracownicy placówki będą regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz należy dopilnować, aby
dzieci robiły to samo, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z
toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
17. Pracownicy będą regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny z
naciskiem, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na przywitanie.
18. Należy
monitorować
wszelkie
prace
porządkowe,
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. Należy zapewnić bieżącą
dezynfekcję toalet.
19. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
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wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Osoba wykonująca zabiegi mycia i dezynfekcji powinna być wyposażona w maseczkę na usta i
nos, gogle ochronne i rękawice gumowe.
W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel placówki
korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek na usta i nos oraz fartuchów ochronnych z długim
rękawem.
W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone instrukcje prawidłowego mycia
rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania
rękawiczek.
Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej powinno odbywać się do
specjalnie zamykanych i opisanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w
łazienkach.
Pracownicy muszą pamiętać o samoobserwacji i pomiarze temperatury dwa razy dziennie. W
przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37ºC) zobowiązane są pozostać w domu i
skorzystać z teleporady medycznej.
Dyrektor na bieżąco monitoruje pracę przedszkola. W razie konieczności personel wykonuje
zlecone przez dyrektora zadania.

III. Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków
1. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono
zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
2. Należy zachować odległości między stanowiskami pracy od siebie 1,5 metra, a jeśli to niemożliwe
– środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk
pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
4. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane być powinny w
maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
5. Pracownicy mają zapewnione płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny dezynfekujące do czyszczenia
powierzchni i sprzętów.
6. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych - dzieci posiłki
spożywają przy stolikach w salach.
7. Po spożyciu przez dzieci posiłku wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz
krzeseł (oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
8. Posiłki dla dzieci wydawane będą, tak aby pracownicy kuchni i intendent nie mieli kontaktu z
bezpośrednimi opiekunami dzieci.
9. Po każdym dostarczonym posiłku wózek jest dezynfekowany przez wyznaczonego pracownika.
10. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze minimum 60ºC lub je wyparzać.
11. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie
przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.
12. Dostawcy artykułów spożywczych do kuchni zobowiązani są mieć osłonę twarzy i ust oraz
rękawice jednorazowego użytku. Artykuły spożywcze powinny być zostawiane tuż za drzwiami
zewnętrznymi zaplecza kuchennego, w strefie wyznaczonej przez Dyrektora placówki bez
osobistego kontaktu z dostawcą. Dostawca nie powinien wchodzić na teren placówki ze względu
na zalecenia ograniczania przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum.
Dostarczane artykuły spożywcze powinny być w pojemnikach zamkniętych, zabezpieczonych
przed kontaktem zewnętrznym (pojemniki zamknięte, opakowania plastikowe, zamknięcia typu
stretch). Zaleca się dezynfekcję strefy dostaw po każdej dostawie.

13. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, dba o czystość magazynu
spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka, która wydaje towar kucharce.
14. W przypadku pomieszczeń kuchennych zużyte jednorazowe środki ochronne np. rękawiczki, a
także wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty są wyrzucane do specjalnie
zamykanych i opisanych koszy wyłożonych workiem foliowym, kosze znajdują się w
wyznaczonym miejscu.

IV. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola
1. W placówce wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.
2. Pracownicy/obsługa przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a
w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach, a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji
dróg
oddechowych
powinien
on
skontaktować
się
telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntowanemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – CoV – 2 należy na terenie podmiotu stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
7. Przygotowano i umieszczono w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów, w tym
stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.
8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
przedszkola,
w
których
przebywała
osoba
podejrzana
o
zakażenie
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.

V. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka
1. Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci. Jeżeli rodzice dziecka zauważą
niepokojące objawy u dziecka powinni nie przychodzić do placówki, pozostać w domu i
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a
w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem oraz powiadomić dyrektora przedszkola lub nauczyciela, który
niezwłocznie kontaktuje się z dyrektorem przedszkola.
2. Jeżeli zaobserwowano oznaki chorobowe u dziecka w placówce należy natychmiast je
odizolować o reszty dzieci. W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie do tego służące,
wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym
dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów
prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać
dziecko z placówki. Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z dzieckiem w bezpiecznej

odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji powinna
pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki.
3. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń.
4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntowanemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

