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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 35
w Katowicach

PROCEDURA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 35 W KATOWICACH
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA
PRZEDSZKOLA W ZWIAZKU Z ZAPOBIEGANIEM COVID – 19
Procedura obowiązuje od 25.05.2020 r. do odwołania.
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 i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 781), wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja
2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).
Uwaga Rodzice - w okresie pandemii opieka nad dziećmi w przedszkolu odbywa się
zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjęte są dzieci pracowników systemu ochrony
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.
I.

Przyjmowanie i odbiór dzieci z przedszkola

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, których rodzice wypełnili deklarację
dot. terminu pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii
i odesłali ją na adres mailowy przedszkola w wyznaczonym terminie.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci bez objawów chorobowych (katar, kaszel,
podwyższona temperatura).
3. Do przedszkola nie przyjmowane są dzieci jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy pozostają w domu oraz stosują się
do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
4. Podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola rodzic/prawny opiekun jest
zobowiązany do przekazania istotnych informacji o stanie jego zdrowia.
5. Dziecko nie przynosi do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
6. Rodzic
jest
zobowiązany
do
regularnego
przypominaniu
dziecku
o podstawowych zasadach higieny. Podkreślając, że powinno ono unikać dotykania
oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
7. Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola pod drzwi główne na piętrze i za pomocą
dzwonka powiadamia o przybyciu. Schodzenie się dzieci będzie odbywać się
w zależności od godziny pracy poszczególnych grup:
Grupa Starsza od 600 do 1600 (obecne Starszaki i Średniaki)
Grupa Średnia od 800 do 1500 (dzieci które będą uczęszczać w późniejszym terminie)
Grupa Młodsza od 730 do 1700 (obecne Maluchy)
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Przestaje funkcjonować grupa zbiorcza.
8. Przed wejściem dziecka do przedszkola wyznaczony pracownik placówki dokonuje
pomiaru temperatury. Jeżeli temperatura wskaże 37.5oc i więcej, dziecko nie zostanie
przyjęte do przedszkola.
9. Dziecko odbiera wyznaczona osoba zabezpieczona w środki ochronne, każdy rodzic czy
opiekun musi mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.
10. W szatni, w razie potrzeby woźna pomaga przebrać się dziecku i wprowadza
do sali. Przed wejściem dziecko myje ręce.
11. Odbieranie dziecka odbywa się poprzez zadzwonienie na domofon na zewnątrz
przedszkola z informacją o przygotowanie dziecka do odebrania lub po wejściu pod
drzwi główne na piętrze i poinformowanie dzwonkiem. Rodzic/opiekun czeka na
przebranie się dziecka. Rodzic nie może przebywać i poruszać się na terenie placówki.
12. Podczas wchodzenia i oczekiwania na dziecko rodzice/opiekunowie między sobą
powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby
przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam
przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m. W holu
przedszkola
może
jednocześnie
przebywać
jeden
rodzic
z dzieckiem.

II.

Reguły zachowania bezpieczeństwa i higieny w czasie pobytu dzieci na placówce:

1. Dzieci z poszczególnych grup przebywają w swoich salach. Do grupy
przyporządkowani są cały czas ci sami nauczyciele.
2. W salach minimalna przestrzeń do zabawy i zajęć nie może być mniejsza niż 4 m2 na
jedno dziecko. To generuje potrzebę ograniczenia dzieci w poszczególnych grupach:
Grupa Starsza - 14 dzieci, 2 opiekunów
Grupa Średnia - 8 dzieci, dwóch opiekunów
Grupa Młodsza - 8 dzieci, dwóch opiekunów
3. Z sal zostają usunięte zabawki i przedmioty, które są trudne w dezynfekcji (np. puzzle,
zabawki pluszowe, książki).
4. W czasie obowiązywania wytycznych GIS I MZ, dzieci nie korzystają z sypialni, nie
myją z zębów, co godzinę wychodzą z nauczycielem umyć ręce, a w tym czasie sale
są wietrzone.
5. W każdej sali przedszkolnej oraz w częściach wspólnych zostają umieszczone środki
do dezynfekcji.
6. Przy drzwiach od wewnętrznej strony przedszkola umieszczony jest płyn
dezynfekujący, z którego korzysta każdy kto wchodzi do budynku, zgodnie z instrukcją
po czym nakłada jednorazowe rękawiczki i obowiązkowo ma zasłonięte usta i nos.
7. Wewnątrz przedszkola dzieci i nauczyciele nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa,
jedynie w kontakcie z osobą z zewnątrz pracownik przedszkola zakłada przyłbicę
lub maseczkę oraz rękawiczki.
8. Nauczyciele i pozostali pracownicy regularnie myją ręce mydłem i pilnują, by dzieci
też to wykonywały.
9. Samodzielny referent monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów w salach, włączników, toalet.
10. Do dezynfekcji używane są preparaty rekomendowane dla placówek oświatowych.
11. Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe,
przyłbice, maseczki.
12. W placówce umieszczone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
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13. Za każdym razem, po skorzystaniu z łazienki, zostają zdezynfekowane krany, umywalki
i toalety.
14. Personel zajmujący się z dziećmi nie może mieć kontaktu z personelem
przygotowującym posiłki.
15. W trakcie posiłków przy stolikach siedzą maksymalnie 2 osoby.
16. Dywany zostają usunięte, dzieci podczas zabawy siedzą na indywidualnych
siedziskach, które codziennie są poddawane dezynfekcji, w zalecanych odległościach
od siebie.
17. Zabawki i przedmioty używane przez dzieci podlegają codziennej dezynfekcji.
18. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym dzieci bawią się w wyznaczonych strefach,
nie kontaktując się z dziećmi z drugiej grupy.
19. Urządzenia na placu zabaw są dezynfekowane każdorazowo po powrocie grupy dzieci
do przedszkola.
20. Podczas czasowego obowiązywania wytycznych dzieci nie wychodzą na spacery
i imprezy poza przedszkolem.
21. Przedszkole przede wszystkim organizuje zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości,
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
22. Nadal realizowane jest kształcenie na odległość dla dzieci pozostających w domu
pod opieką rodziców.

III.

Zasady zachowania bezpieczeństwa w razie zaobserwowania objawów infekcji.

1. Po stwierdzeniu objawów chorobowych u dziecka zostaję ono odizolowanie od reszty
grupy i umieszczenie w pomieszczeniu wyznaczonym na izolatkę pod opieką
wskazanego przez Dyrektora pracownika.
2. Następnie nauczyciel powiadamia rodzica lub opiekuna prawnego o zaistniałej sytuacji.
3. Rodzic jest zobligowany do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola.
4. Rodzic ma obowiązek przekazania informacji zwrotnej o stanie zdrowia dziecka.
5. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe.
6. W przypadku niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu
i skontaktować się dyrektorem przedszkola, stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego stanu zdrowia zadzwonić na 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
7. Wszyscy pracownicy śledzą bieżące informacje Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia.
8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów jest niezwłocznie odsunięty go od pracy.
9. Po stwierdzeniu zakażenia lub objęcia pracownika kwarantanną należy wstrzymać
przyjmowanie dzieci, powiadomić stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się
ściśle do wydawanych instrukcji.
10. Obszar w którym poruszał się, przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz dezynfekcji.
11. W placówce w widocznym miejscu znajdują się potrzebne nr telefonów w tym stacji
sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych oraz wymagane instrukcje.
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