WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA DOTYCZĄCE
POSTĘPOWANIA I OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR W ZWIĄZKU ZEPIDEMIĄ
KORONAWIRUSA
1. Z placówki w pierwszej kolejności skorzystać mogą te dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu ( pierwszeństwo mają dzieci pracowników
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych ).
2. W grupie może przebywać 12 , maksymalnie 14 dzieci ( minimum 4 metry kwadratowe na
jedno dziecko ).
3. Przedszkole zapewnia pracownikom indywidualne środki ochrony osobistej ( przyłbice,
jednorazowe rękawiczki, fartuchy, maseczki ).
4. W każdej grupie znajduje się termometr do mierzenia temperatury dzieciom w wypadku
zauważenia u nich objawów chorobowych.
5. W wypadku ich wystąpienia wychowawca informuje o tym rodziców oraz dyrektora
przedszkola.
6. W przedszkolu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz ( w tym rodzice ).
7. Każdej grupie przyporządkowany jest jeden, ten sam nauczyciel.
8. Dzieci z poszczególnych grup przebywają tylko w swojej sali, bez kontaktu z innymi
dziećmi i nauczycielami.
9. Nauczyciele poszczególnych grup zachowują między sobą dystans co najmniej 2 metrów.
10. Nauczyciele monitorują na bieżąco stan zdrowia dzieci, a w przypadku zauważenia
objawów chorobowych postępują zgodnie z określoną procedurą.
11. W przedszkolu nie są organizowane żadne uroczystości ani wyjścia poza teren placówki.
12. Dzieci mogą przebywać na placu przedszkolnym, podzielonym na części ( odgrodzonym
taśmą).
W jednej części przebywa jedna grupa. Sprzęt należy codziennie dezynfekować.
13. Dzieci pod nadzorem nauczyciela w pojedynczych grupach korzystają z przedszkolnej
szatni.
14. Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk dla pracowników,
z którego nie korzystają dzieci.
15. Wszyscy pracownicy przedszkola zobligowani są do korzystania z niego.
16. Na terenie przedszkola ( w szatni, w salach, w łazience ) umieszczone są instrukcje z
zasadami prawidłowego mycia rąk.
17. Z dystrybutorów wody dzieci mogą korzystać tylko pod nadzorem nauczyciela.
18. Z sal usunięte muszą być firany, dywany oraz zabawki, których nie można skutecznie
zdezynfekować.
19. W przedszkolu przygotowane jest pomieszczenie ( wyposażone w środki ochrony
osobistej i płyn dezynfekujący ), w którym można odizolować osobę, w przypadku
stwierdzenia u niej objawów chorobowych.
20. Sale wietrzone są co godzinę.
21. Na bieżąco utrzymywana jest czystość ciągów komunikacyjnych, dezynfekowane są
powierzchnie dotykowe ( poręcze, klamki, stoliki, blaty, krzesła ).Dezynfekcja blatów
stolików i poręczy krzesełek odbywa się przed każdym posiłkiem.

22. Z dziećmi przeprowadzane są rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa i wyjaśniane
powody ich wprowadzenia.
23. Nauczyciele organizują pokazy właściwego mycia rąk. Procedura ta jest utrwalana i
przypominana.
24. Dzieci myją ręce od razu po wejściu do przedszkola, przed każdym posiłkiem i po jego
spożyciu, po skorzystaniu z toalety, i po powrocie z zajęć w ogrodzie przedszkolnym.
25. Wszyscy pracownicy przedszkola zobligowani są do przestrzegania zasad higieny, oraz
obowiązujących procedur.
26. Łazienki wyposażone są w ręczniki jednorazowe ( dzieci nie przynoszą ręczników z
domu).
27. Pościele w grupie 3 latków nie dotykają się do siebie i są wydawane rodzicom co 2
tygodnie do prania.
28. Nauczycielki zgłaszają woźnej pół godziny wcześniej o zamiarze wyjścia z dziećmi na
płac przedszkolny.
29. Woźne mają przydzielona swoje sale i w czasie pobytu dzieci w przedszkolu nie mogą
przebywać w innych salach.
30. Woźne oddziałowe są zobligowane do prowadzenia harmonogramu sprzątania i
dezynfekowania podłóg, zabawek, stolików, toalet, półek, oraz sprzętu ogrodowego
poręczając wykonanie każdej czynności czytelnym podpisem, oraz wpisując datę i godzinę.
31. Pracownicy kuchni nie mają kontaktu z dziećmi. Podczas wydawania posiłków w progu
sali zabezpieczeni są w maseczki i rękawiczki.
32.Dzieci odbierane są od rodziców przez wyznaczone osoby doprowadzające przy wejściu
do przedszkola i w ten sam sposób wydawane podczas rozchodzenia się do domów.
33. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych takich
jak katar, kaszel, podwyższona temperatura.
34.Na tablicy ogłoszeń umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego (
dyrektora ), kuratora oświaty oraz Sanepidu.

