PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA
TERENIE PLACÓWKI W
OKRESIE PANDEMII COVID-19 W
NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „KUBUŚ” KATARZYNA JÓŹWIAK
W KACZANOWIE

Regulamin pracy przedszkola w czasie pandemii covid-19
Od 6 maja br. Rząd podjął decyzję o możliwości otwarcia przedszkola zgodnie z wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność
grupy przedszkolnej.
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać 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, realizujący
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zasady ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Grupa powinna przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
Liczebność grupy powinna być niższa niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN.
W placówce nie powinny przebywać osoby z zewnątrz.
Przy wejściu do przedszkola będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk .
Placówka będzie zaopatrzona w maseczki i rękawiczki, na specjalną prośbę
pracownika będzie zakupiona przyłbica.
W ciągu komunikacyjnym będzie wywieszony plakat z zasadami prawidłowego mycia
rąk.
Dzieci pod nadzorem nauczyciela będą mogły korzystać z terenów zielonych tylko na
terenie placówki.
Będą monitorowane prace dezynfekujące w placówce ze szczególnym
uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych:
uchwytów, krzeseł, klamek , włączników światła i powierzchni płaskich, w tym blatów
po spożywanych posiłkach.
Na terenie placówki będzie znajdować się pomieszczenie na środki dezynfekujące i na
odizolowanie osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
1. Przedszkole będzie czynne od 8.00 do 13.00.
2. Rodzic przyprowadza dziecko od 8.00do 8.20 odbiera od 12.40 do 13.00.
3. Rodzic zostawia dziecko przy wejściu dodając dziecko pod opiekę pracownika
przedszkola.
4. Przy wejściu do przedszkola oraz podczas pobytu w przedszkolu będzie mierzona
dziecku temperatura.
5. Dziecko oddawane jest po zakończeniu pracy przedszkola rodzicowi przy wyjściu.
6. W przedszkolu nie ma obowiązku noszenia maseczek obowiązek ten dotyczy
dzieci przyprowadzanych do placówki od lat 4.
7. Zajęcia odbywać się będą w grupie nie większej niż 12 osób.
8. Będą przydzieleni stali nauczyciele do grupy.
9. Nauczyciel nie ma obowiązku noszenia maseczek.
10. Dzieci będą mogły korzystać z terenów zielonych tylko na terenie przedszkola.
11. Ciągi komunikacyjne będą dezynfekowane na bieżąco.
12. Po zabawie w sali będą dezynfekowane zabawki.
13. Z sal przedszkolnych znikną wszystkie zabawki i rzeczy, których nie można
zdezynfekować.
14. Dzieci po przyjściu do przedszkola będą miały obowiązek umycia rąk.
15. Posiłki tak jak do tej pory będą przynoszone przez dzieci w ich osobistych
chlebakach.
16. Napoje będą przynoszone przez dzieci do przedszkola a do posiłku
będzie im podawana herbata w ich osobistych kubeczkach.
17. Rodzic musi podpisać oświadczenie, że jest świadomy zagrożeń związanych
z powrotem dziecka do placówki.

Nauczyciel

1.
2.
3.
4.

Ma obowiązek wyjaśnić zaistniałą sytuację ze względu na komfort psychiczny dziecka.
Ma obowiązek zadbania o higienę osobistą dzieci, mycia rąk.
Nie organizuje wyjść poza teren placówki.
Ma zadbać aby w salach nie znajdowały się przedmioty, których nie można skutecznie
dezynfekować.
5. Ma obowiązek wietrzenia sal.

Rodzic

1. Zakaz przyprowadzania dzieci chorych do przedszkola.
2. Zakaz przyprowadzania do przedszkola dzieci, których rodzice pracują za granicą
oraz podróżują między Polską a innymi krajami.
3. Nakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola od lat 4 w maseczkach
4. Zakaz posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji lub któryś z rodziców przebywa za granicą.
5. Zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu.
6. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny częstym myciu rąk
i nie podawaniu ręki na przywitanie.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

…....................……………………………………………………………………………………………………..
( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia
nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest
dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar,
alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
nietypowe.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za
dobrowolne posłanie dziecka do Niepublicznego przedszkola Kubuś Katarzyna Jóźwiak w Kaczanowie
Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin tj.:
•

mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do
zakażenia COVID – 19

•

w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na
terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina,
jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

•

w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub
personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej
chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą
kwarantannę.

•

w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej
IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie
zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby.
zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domui możliwości
pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja.

•
•

Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił
skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia
epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

………………………………
(podpis rodzica)

