Organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych
w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej
od 1 września 2020r.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
1. Oddziały przedszkolne czynne są w godzinach 6.30 – 16.30.
2. Przy wejściu do przedszkola wszyscy wchodzący obowiązkowo dezynfekują ręce.
3. Do oddziałów przedszkolnych przeprowadzane są przez rodziców tylko dzieci zdrowe bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka
do przedszkola.
5. Rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola powinien być zaopatrzony w środki
ochrony (maseczkę, rękawiczki ).
6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ( 1 rodzic z dzieckiem, odległość pomiędzy rodzicami
2m, zasłonięte usta i nos, rękawiczki lub dezynfekcja rąk ).

Organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych.

1. Liczebność dzieci w grupie wynosi maksymalnie 25.
2. Podczas zabaw podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości, wykorzystuje
się całą wolną przestrzeń sali.
3. Po zajęciach sale są dezynfekowane.
4. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę lub w razie potrzeby także w czasie zajęć.
5. Dzieci z różnych grup w miarę możliwości nie stykają się ze sobą.
6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący minimum 1,5m.
7. Dzieci pod nadzorem opiekuna często i regularnie myją ręce szczególnie przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
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8. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kaszlu.
9. Podczas pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mogą korzystać z placu zabaw. Zabawki,
z których dzieci korzystają na placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.
10. Powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła itp.) sprzęt i rzeczy używane
przez dzieci oraz pracowników przedszkola codziennie są dezynfekowane.
11. Usuwa się z sali przedmioty, których nie można codziennie dezynfekować.(np. pluszowe
zabawki, książki).
12. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych własnych zabawek ani ulubionych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni
zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie
dziecka powinni zadbać o regularne dezynfekowanie zabawek.
13. Nauczyciele i pomoc nauczyciela pracują według ustalonego tygodniowego harmonogramu.
W nagłych sytuacjach harmonogram może zostać zmieniony.

Zasady funkcjonowania żywienia
1. Przed posiłkiem dzieci i personel myją ręce mydłem.
2. Podczas

pobytu

dziecka

w

przedszkolu

firma

cateringowa

zapewnia

posiłki

na dotychczasowych zasadach.
3. Po każdym posiłku stoliki, siedziska i oparcia krzeseł są dezynfekowane przez pracowników
przedszkola.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19
1. Do pracy mogą przyjść jedynie zdrowi pracownicy, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów pozostają w domu
i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym
najbliższego szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112
informując, że mogą być zakażeni koronawirusem.
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3. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony
osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osoby w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.
4. Po zauważeniu u dziecka symptomów choroby np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie,
wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do izolatki, dezynfekuje ręce i zakłada
środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki, fartuch ochronny) i pomaga dziecku założyć
maseczkę. Pozostaje z nim zachowując bezpieczną odległość do momentu odebrania dziecka
przez rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka w ciągu
jednej godziny.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażanie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od pracy.
Przyjmowanie dzieci do przedszkola zostaje wstrzymane.
Dyrektor szkoły zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną o zaobserwowanych objawach
chorobowych i podejrzeniach występowania na terenie przedszkola zachorowania
na COVID-19 i stosuje się do wydanych zaleceń. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje
również rodziców dzieci.
6. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko lub pracownik są dezynfekowane.

Pozostałe informacje
1. W pomieszczeniach na terenie oddziałów przedszkolnych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk.
2. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów
do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odebrania telefonu lub
natychmiastowego oddzwonienia.
3. Na terenie przedszkola należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do minimum
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (zachowanie dystansu społecznego - 2m,
zasłonięte usta i nos, rękawiczki lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa).
4. Dzieci są odbierane z oddziałów przedszkolnych wyłącznie przez rodziców lub osoby przez nich
upoważnione.
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Opracowane procedury opierają się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia
2 lipca 2020 r. i zostały dostosowane do warunków oddziałów przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.
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…………………………………………………………

…………………………………………………………
nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że:
1.

Zapoznałem/łam się z treścią procedury: Organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych

w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej w okresie pandemii.

2.

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury: przyprowadzania do przedszkola

tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury ciała oraz
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak
chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuje, iż w chwili
widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do
placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych
umożliwiających ponowne przyjęcie.

3.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w razie zaobserwowania u dziecka

niepokojących objawów zdrowotnych.

4.

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji

zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

…………………………………………………….…..
data, podpis matki/opiekuna prawnego

……………………………………………………….
data, podpis ojca/opiekuna prawnego
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