PROCEDURA PRZYJĘCIA/ODEBRANIA DZIECKA DO/Z PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
"ANIOŁEK " W KIEŁPINIE W DOBIE COVID-19
.................................................................................
Imię i nazwisko wychowanka
podstawa prawna:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedskolnego oraz instytucji opieki na dziećmi w
wieku do lat 3.
na podstawie art.8 a ust.5 pkt2 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 i 567)
-konsultacja z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach.
Aktualna na dzień 25 sierpnia 2020 r. na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych
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Praca przedszkola zostaje zaplanowana na podstawie analizy zebranych zdalnie (np.telefonicznie lub emailowo) informacji od rodziców o liczbie uczestników oraz godzinach przyprowadzenia i odbioru
wychowanka. Ze względu na bezpieczeństwo przewidziany jest jak najkrótszy czas pobytu dziecka w
placówce. Czas pracy placówki ulega zmianie.
Rodzic/prawny opiekun otrzymuje informację o czynnikach ryzyka zachorowania na COVID-19
zarówno u dziecka, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z
wysłaniem dziecka do placówki i jego dowożenia.
Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zachwują dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący
min.2 m.
W Kąciku Dla Rodziców personel przedszkola w środkach ochrony osobistej za uprzednią pisemną
zgodą rodziców/prawnych opiekunów mierzy temperaturę dziecku i rodzicowi/prawnemu opiekunowi.
W przypadku temperatury powyżej 37,2 º C (temperatura może być podwyższona z powodu stresu,
wcześniejszej aktywności fizycznej), dziecko nie wchodzi na teren przedszkola. Personel w Kąciku dla
Rodziców ubrany jest w fartuch,rękawiczki, maskę/przyłbicę.
Dziecko przyprowadzane/odbierane jest do/z Kącika dla Rodziców (przestrzeń wspólna podmiotu
zgodna z wytycznymi epidemiologicznymi i po konsultacji z PSSE) przez rodziców/prawnych
opiekunów. Dalej wychowankowie przechodzą pod opiekę personelu przedszkola. W Kąciku dla
Rodziców przebywa 1 rodzic z dzieckiem. Rodzic nie wchodzi do szatni przedszkola. Personel odbiera
dziecko z Kącika Dla Rodziców, pomaga w przebraniu w szatni i odprowadza do nauczyciela. Personel
odbierający ubrany jest w środki ochrony osobistej: rękawiczki i maskę/przyłbicę.
Personel w Kąciku Dla Rodziców pilnuje, aby Rodzice/prawni opiekunowie po wejściu/wyjściu do/z
Kącika Dla Rodziców obowiązkowo korzystali z płynu dezynfekującego do rąk i wchodzili/wychodzili w
środkach ochrony osobistej (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe)
Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujacych
chorobę zakaźną.
Dzieci przyprowadzić/odebrać do/z przedszkola może jedynie osoba zdrowa bez objawów chorobowych.
Rodzic/prawny opiekun nie może wykazywać oznak chorobowych i nie może posiadać temperatury
powyżej 37,2 ºC
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.
Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Wskazane jest przebywanie dzieci na
Linoleum lub innej łatwej do dezynfekcji powierzchni. Korzystanie z wykładzin możliwe po codziennej
dezynfekcji.
Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporzadkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami
opiekunowie.
W przypadku odbywania przez dziecko adaptacji w placówce rodzic/prawny opiekun jedynie za zgodą
dyrektora może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich możliwych środków ochrony
osobistej (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której
domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).Przebywanie takiego
rodzica ogranicza się do niezbędnego minimum z dystansem społecznym (od dzieci i personelu ) 1,5 m.
Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup
dzieci.
Wskazana jest codzienna aktywność ruchowa na dworze przy zachowaniu możliwie maksymalnej
odległości i zmianowości grup. Wskazana jest dezynfekcja elementów na placu zabaw po każdej grupie.
Dezynfekcję po każdej grupie przeprowadza woźna oddziałowa danej grupy za nim kolejna grupa
skorzysta z placu zabaw.
Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu,

wynoszący min.1,5 m.
16. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz presonelem opiekującym
się dziećmi.
17. Personel codziennie dba o regularną dezynfekcję pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych czyli
korytarzy, powierzchni dotykowych (stoły, blaty, klamki, drzwi, meble, elementy placu zabaw itp)
18. W salach zostają usunięte wszystkie elementy trudne do dezynfekcji np. zabawki pluszowe. Wskazane
jest przebywanie dzieci na Linoleum lub innej łatwej do dezynfekcji powierzchni. Wykładzina jest
dezynfekowana codziennie.
19. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie
udostępniały zabawek innym, natomiast rodzice/prawni opiekunowie dziecka powinni zadbać o
regularne czyszczenie/pranie i dezynfekcję.
20. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do
niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Przyjmowane są osoby bez
objawów chorobowych.Osoby z zewnątrz wyposażone są w środki ochrony osobistej.
21. Personel jaki i wszystkie dzieci zgodnie z wytycznymi nie są zoblogowani do noszenia na terenie
placówki środków ochrony osobistej. Natomiast osoby wydające posiłek zachowując zasady higieny
noszą środki ochrony osobistej (rękawiczki, przyłbice)
22. Placówka dokonuje za zgodą rodziców pomiaru temperatury z zastosowaniem termometru
bezdotykowego u dzieci (1 termometr na grupę). W sytuacji podejrzenia zachorowania uruchamia się
procedurę "Działania w przypadku podejrzenia chorób zakaźnych".
23. Nauczyciele i personel są zobligowani do regularnego wietrzenia sali (1 raz na godzinę), w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i dbania o częste mycie rąk własnych jaki i dzieci (30 s).
24. Nauczyciele organizują zajecia pokazowe 30 s.mycia rąk. zgodnie z procedurą mycia rąk.
25. Nauczyciele nie organizują wyjść poza teren instytucji (np. spacer do lasu)
26. Posiłki wydawane są w jadalni w trybie zmianowym (każda grupa je osobno) po uprzednim
zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych. Wydawanie posiłków określa odrębna procedura.
27. Uniemożliwia się indywidualny, bepośredni dostęp dziecka do źródła wody pitnej. Dziecko powinno pić
dużo wody między posiłkami oraz po każdej aktywności fizycznej. Nauczyciel/opiekun zobligowany jest
do bezpośredniego nalania dziecku wody oraz pilnuje, aby po spożyciu kubek oddać do wyparzenia.
Zachowuje przy tym zasady higieny i bezpieczeństwa stosując środki ochrony osobistej (rękawice,
przyłbice)
28. Rodzice w deklaracji korzystania z opieki przedszkola w dobie COVID-19 ustalają ścieżkę szybkiej
komunikacji z placówką.
29. W przypadku przejawu niepokojących objawów chorobowych należy dziecko odizolować w odrębnym
pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić
rodziców/prawnych opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. Należy zastosować
"Procedurę na wypadek podejrzenia chorób zakaźnych"
30. Przedszkole działając zgodnie z ustaloną procedurą nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zachorowanie wychowanka, rodzica/prawnego opiekuna i pozostałych domowników.

Procedura wchodzi w życie z dniem 1.05.2020 r. , kolejna aktualizacja 25.08.2020 r.

Zapoznałam/em się: .............................................................
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