
Zał ączniknr 1,

doZarządzenia nr 13 z dnia 21.08.2020 r.

PRoCEDURY BEZP| ECZEŃSTWA NA TERENIE PLAcoWKl W oKREslE PANDEMII  covlD-1g W

Przedszkolu Nr 11 'Neffiowy Zakątek" w Piasecznie

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin okreś la Procedury bezpieczeńsnrua na terenie placówki w okresie pandemii COV| D-] .9,

zakres siosowania dotyczy wszystkich pracowników placówki, wychowanków placówki, a takź e

rodzicóWopiekunów prawnych wychowanków placówki

2, Celem procedur jest

a. zminima| izowanie zagrozeń zakazenia koronawirusem SARS CoV-Z.

b. umozliwienie rodzicom, którzy nie mają mozliwoś ci pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu,

podjęcia pracy zawodowej

c. ustalenie zasad funkcjonowania placówki w zwiąku z nał ozeniem na placówki obowiąku utrzymywania

rezimu sanitarnego.

3, procedury okreś lają dział ania, Kóre zminimalizują mozliwoś ć zakazenia, a| e mimo wszystkich podjętych

ś rodków bezpieczeństwa, nie pozwoląw 1007o wyeliminować ryzykazwiąanego z zakazeniem dlatego rodzic

decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiąany wypeł nić  OSW| ADCZENlE, stanowiące

zał ącznik nr 1.

§2
PRZEDM| OT PROCEDURY

L Przedmiotem niniejszej procedury jest okreś lenie:

a) zasad pracy dla pracowników,

a) zasad organizacji opiekiw placówce,

b) zasad dotyczących zywnoś ci i zywienia dzieci,

c) zasad dezynfekcji,

d) zasad obecnoś ci osób trzecich na terenie placówki,

e) zasad postępowania na wypadek podejrzenia na terenie placówki zakuenia koronawirusem SARS

CoV-2,

§3

oRGANlzAcJA oPtEKl W PLA?óWcE

L, Od 01.09.2020r., do odwoł ania przedszkole pracuje w Eodzinach 7.00 - 17.00.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 01.09.2020r. będzie wypeł nienie

oś wiadczenia o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii oraz dostarczenie
dokumentu do dnia 27.08.2020l,

Sposoby dostarczenia wymaganych dokumentów:

. przesł anie skanu dokumentu mailem na adres; plzedszkole11.,piaseczno@pocztą.fm

- wrzucenie dokumentu do skrzynki pocztowej umieszczonej na furtce przedszkola

3. Na czas podwyzszonego rezimu sanitarnego drzwi do pIacówki są zamknięte od godz. 8.30.

4. Wciąp obowiąuje zaku wchodzenia osób trzecich do budynków przedszkolnych, w tym rodziców.

odstępstwem będzie pierwszy tydzień, w którym rodzice dzieci trzyletnich lub nowych będą

mogli towarzyszyć dziecku do momentu dziecka na salę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.



5. Przy wejś ciu do placówki będzie mierzona temperatura wszystkim dzieciom oraz rodzicom dzieci

trzyletnich wchodzących na teren placówki. Dyrektor moż e odmówić przyjęcia dziecka do
przedszkola w sytuacji stwierdzenia u dziecka podwyż szonej temperatury (powyż ej 37 stopni

CeIsjusza).

6. W grupie przedszkolnej moze przebywać liczba dzieci zgodna z aktualnymi wytycznymi GlS.

7. W sali, w której przebywa grupa nalezy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie moż na skutecznie

uprać i zdezynfekować. lloś ć zabawek ograniczona.

8. Dzieci nie mogą przynosić  do placówki zabawek z domu.

9, Sale przedszkolne sąwietrzone co godzinę.

10. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw w wyznaczonych dla poszczególnych grup

strefach.

I1,. Zakuuje się na terenie placówki mycia zębów przez dzieci do odwoł ania.

J.2. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi (sala telewizyjna).

§ł
oBowlĄzKl DYREKToRA PLACÓWK!

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiąujące w placówce do wymogów zwiększonego rezimu

sanitarnego w warunkach pandemii COV| D-19.

2. Współ pracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich ś rodków do dezynfekcji oraz

ochrony osobistej,

3. Współ pracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,

4. organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmozonego rezimu

sanitarnego w warunkach pandemii COV| D-19.

5. planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o

liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić  do placówki w czasie pandemii,

6. przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COV| D-19, informuje o odpowiedzialnoś ci za podjętą

decyąę zwiąanąz wysł aniem dziecka do placówki. W zwiąku z powyzszym wymagane jest podpisanie

od powiedn i ej DEKLARACJ l stan owi ącej zdącznik 2.

7, Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub

pracownika: sala telewizyjna.

B. Zapewnia ś rodki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przył bice, maseczki, fartuchy itd.) oraz

ś rodki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Dopilnowuie aby przy wejś ciu umieszczono dozownik z pł ynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych dla pracowników był o dostępne mydł o w pł ynie oraz dozownik z pł ynem do

dezynfekcji rąk wraz z instrukcjami dotyczącymi ich stosowania - zał ącznik nr 3 i 4, lnstrukcję dotyczące

prawidł owego mycia orł  dezynfekcji rąk będą umieszczone takze w innych widocznych miejscach w

placówce.

10. Bezwzględnie przy kazdym wejś ciu/  wylś ciu z palcówki /w trakcie pracy często odkaż a ręce pł ynem do

dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i myje ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą zał ącznik nr

3.

§5

PRACA PERSONELU

L. Do placówki pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni,zvuył ączeniem pracowników kuchniwchodząi

t ł ychodzą tylk o wzezwejś cie gł ówne.

2, Pracownicy kuchni wchodząwejś ciem od zaplecza kuchennego.

3. Bezwzględnie przy kudym wejś ciu/  wylś ciu z palcówki/w trakcie pracy pracownicy często odkaż ają ręce

pł ynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej zał ącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych

miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą zał ącznik nr 3.



Pracownik przygotowujący posił ki, powinien być wyposazony, podczas przygotowywania i podawania

posił ków w fartuch ochronny i rękawiczki. Przed przygotowaniem posił ków myje i dezynfekuje ręce wg

instrukcji.

Pracownicy utrzymują się ś ciezek komunikacyjnych, wyznaczonych przez Dyrekcję względem ich

stanowisk pracy.

Personel kuchenny nie moze kontaKować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi,

Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w indywidualne ś rodki

ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne a takż e fartuchy z dł ugim rękawem (do

uzycia w razie koniecznoś ci przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka), Personel przestrzega

zaleceń z instrukcji zakł adania i zdejmowania rękawiczek (zał ącznik 8) oraz instrukcji nał ozenia i zdjęcia

maseczek (zał ącznik 9),

Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania w miarę mozliwoś ci co najmniej 1,5 m odległ oś ci

między sobą,

Pracownicy pedagogiczni - nauczyciele:  pracująwg ustalonego przez dyrektora harmonogramu:

a. organizują dział ania opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze w okreś lonych w harmonogramie
godzinach.

b. wyaś niają dzieciom, jakie zasady obowiąują w instytucji i dlaczego został y wprowadzone. Komunikat
przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i

odpowiedzialnoś ci za swoje zachowanie, bez lęku,

c. lnstruują pokazują techniki wł aś ciwego mycia rąk wg instrukcji nr 3 ( umieszczonq w widocznych

miejscach w placówce).

d. Przypominają i dają przykł ad. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie mył y ręce, szczególnie
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze ś wiezego powietrza oraz po wyrzuceniu do

kosza na ś mieci (np. jednorazowych kubeczków po wodzie).

e. Sprawują opiekę, prowadzą zabauy z dziecml Organizuje codzienną gimnastykę przy otwartych

oknach,

Personel obsł ugowy - pomoc nauczyciela, woź na:

a. usuwająz sal przedmioty i sprzęty, których nie mozna skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki,

b. wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

c. wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystoś ci sal

dydaktyczno-konsumpcyjnych olu ciąów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych wedł ug

przydzielonych zadań. Na bieząco myją i dezynfekują toalety,

d. dezynfekują kilka ruy w ciąu dnia powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, wł ączniki ś wiatł a, uchwyty,

krzesł a i powierzchnie pł askie, w tym blaty stoł ów do spozywania posił ków oraz kosze na ś mieci. Czynnoś ci
zwiąane z dezynfekcją polegającą na rozpyleniu na powierzchni pł ynu zawierającego 707o alkoholu, woź ne
wykonują obowiąkowo w przył bicach,

e. \ ^ / yznaczony pracownik:  woź na lub pomoc nauczyciela czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego

stwierdzono podejrzenie zakńenia koronawirusem lub chorobę COV| D-19.

f. woź na dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakuenia
koronawirusem CoV-2 lub choroby COV| D-19,

g. Wyznaczony pracownik przedszkola przeprowadza (w miarę potrzeby) dezynfekcję ciagów komunikacyjnych i

sal dydaktycznych oraz pomieszczeń pionu kuchennego metodą zamgł awiania przy zastosowaniu preparatu na
bazie nadtlenku wodoru.

h. Wyznaczeni pracownicy przedszkola kontrolują przy wejś ciu liczbę osób wpuszczanych na teren placówki,
(Jednorazowo na terenie przedszkola moze przebywać 10 rodziców/opiekunów).

Kucharka, pomoce kuchenne

a. przestrzegająwarunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego zywienia,

4.

Ę

A

7.



b. wykonując zadania, unzymują w miarę mozliwoś ci odległ oś ć co najmniej 1,5 metra pomiędzy stanowiskami

pracy.

c, oprócz ś rodków higieny osobisĘ fartuchów, czepków stosują rękawiczki jednorazowe i maseczki ochronne w

czasie przygotowania posił ków..

d. utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

naczyń stoł owych oraz sztućców.

e, po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego,

Pracownicy administracji przedszkola (sekretarka, intendentka)

a. ograniczają bezpoś rednie kontakty z pozostał ymi pracownikami placówki oraz interesantami do niezbędnego

minimum zastępując je, w miarę mozliwoś ci, rozmowami telefonicznymi lub wiadomoś ciami e-mail.

b. w razie potrzeby stosują maseczki ochronne oraz w uzasadnionych sytuacjach rękawiczki ochronne, np. przy

odbiorze przesył ek oraz odbiorze dostaw zywnoś ci,

§6

oBoWlĄZKt RoDzrcÓWoPlEKUNÓW PRAWNYCH

L. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 01.09,2020r. będzie wypeł nienie

oś wiadczenia o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii oraz dostarczenie

dokumentu do dnia 27.08.2020r,

Sposoby dostarczenia wymaganych dokumentów:

. przesł anie skanu dokumentu mailem na adres: przedszkole] ,1,piąseczno@pocztą.fm

- wrzucenie dokumentu do skrzynki pocztowej umieszczonej na furtce przedszkola

2. 1apoznĄąsię z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reż imu sanitarnego w przedszkolu

wprowadzonego w zwiąku z pandemią COV| D-19,

3, Zachowująw miarę mozliwoś ci dystans społ eczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

4. przy wejś ciu do przedszkola nakł adają maseczkę, dezynfekują ręce pł ynem do dezynfekcji rąk orł
odblokowują drzwi kartą magnetyczną. (Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do placówki i

przychodzi tylko z dziecklem, mającym pozostać w placówce, Zaleca się, aby w miarę mozliwoŚci ta

osoba, która przyprowadził a równiez odebrał a dziecko).

5. Kontaktują się z dyrektorem przedszkola, nauczycielami !ub pracownikami administracji

telefonicznie, mailowo lub osobiś cie w wyznaczonym terminie, po wcześ niejszym umówieniu się.

6. przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

7, Nie posył ają do placówki dziecka, jeż eli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji.

8, Przyprowadzaią do placówki tylko zdrowe dziecko - bez objawów chorobowych.

9. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą okreś lić  czas nieposył ania dziecka do instytucji, jeś li

wcześ niej chorował o.

10. przed przyprbwadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiąany jest do zmierzenia dziecku

temperatury.

11. Wyjaś niają dziecku, aby nie zabierał o do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Regularnie

przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydł em, nie

podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

12. ZwracĄąuwagę na odpowiedni sposób zasł aniania twarzy podczas kichania czy kasł ania.

13. Bezwzględnie przy kazdym wejś ciu/wylś ciu z palcówki odkazają ręce pł ynem do dezynfekcji rąk wg

instrukcji stanowiącej zał ącznik nr 4 ( umieszczonej w widocznych miejscach w p| acówce).

14. Są zobowiązani do niezwł ocznego odbierania telefonów z placówki.



§7 GAsrRoNoMlA

L Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków jednorł owych,

l. Blaty, stoł y, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każ dym uzyciem w celu

przygotowania posił ku.

2, Korzystanie z posił ków jest mozliwe tylko i wył ącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

3. Wielorazowe naczynia i sztućce nalezy myć w zmywarce i wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni

Celsjusza.

§8
PRZEBYWANIE OSÓB TRZEC| CH

1, Na czas obowiąywania procedur zwiąanych z zapewnieniem rezimu sanitarnego wprowadza się

dalsze ograniczenia w zakresie przebywania na terenie placówki osób postronnych,

§9
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŹENIA

] .. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakaż enia koronawirusem SAR CoV-2 lub wywoł anej zakazeniem

choroby COV| D-19 (dusznoś ci, kaszel, gorączkę):

a. wyznaczony pracownik (woź na lub pomoc nauczyciela) bezzwł ocznie odizolowuje odprowadza| ąc dziecko do

ź w.| ZOLATOR| UM

b. pomoc nauczyciela lub woź na bezzwł ocznie zabezpiecza się w: przył bicę, kombinezon ochronny. pół maskę z

filtrem FFPZ lub FFP3 i rękawiczki.

c, pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując min. ] .,5 m odległ oŚci.

d. nauczyciel bezzwł ocznie zawiadamia dyrektora placówki i rodziców o zaistniał ej sytuacji.

2, pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakaż enia koronawirusem SARS CoV-2 lub wywoł aną

zakazeniem chorobę COV| D i -19 (dusznoś ci, kaszel, gorączkę):

a. zgł asza telefonicznie ten faK dyrektorowi i bezzwł ocznie udaje się do domu. Po konsultacji lekarskiej

przekazuje telef onicznie informacje dotyczące stan u zdrowia.

§10
PosTANoWlENlA KoŃcoWE

1. Procedury bezpieczeńsnrua wchodząw zycie z dniem podpisaniaprzez dyrektora.

2. Procedury obowiąują do odwoł ania.

(podpis i pieczęć dyrektora)


