Załącznik do zarządzenia nr 12/2020
Dyrektora przedszkola nr 2 w Bytowie z dnia 27.08.2020r
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ
ZAKAŹNĄ W PRZEDSZKOLU NR 2 W BYTOWIE

§1
Cel i przedmiot procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia
zagrożenia

występowania

w

placówce

choroby

zakaźnej

oraz

zminimalizowanie

niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci zdrowych.
2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie
chorym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.
§2
Zasady profilaktyki
1. Zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych,
opiekuńczych i edukacyjnych, obejmujących zachowanie określonych odrębnymi przepisami
warunków technicznych sanitariatów, dostępu do papieru toaletowego, chusteczek
jednorazowych, mydła i ręczników jednorazowych.
2. Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do sal dydaktycznych.
3. Należy unikać przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych lub dzieci u których
zaobserwowano jakiekolwiek objawy chorobowe np. kaszel, katar, wysypka lub zmiany
skórne, biegunka, wymioty.

§3
Postępowanie z dzieckiem chorym
1. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją opiekę dziecka, które ma biegunkę, wymioty,
podwyższoną temperaturę ciała , duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej.

2. Po otrzymaniu od rodziców /opiekunów prawnych/ informacji o wystąpieniu
niebezpiecznej choroby zakaźnej u dziecka należy powiadomić o tym fakcie dyrektora
przedszkola
3. Jeżeli dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby, należy przeprowadzić z nim
rozmowę dotyczącą objawów złego samopoczucia.

Następnie

dyrektor wyznacza

odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem , w odrębnym pomieszczeniu i
niezwłocznie powiadamia rodziców /prawnych opiekunów/ w celu pilnego odebrania dziecka
z przedszkola.
4. Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora
sanitarnego.
5. Dyrektor ustala z inspektorem sanitarnym sposób postępowania.
6. Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz Kuratorium Oświaty o
zagrożeniu epidemiologicznym w placówce.
7. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników
przedszkola oraz dzieci.
8. Dyrektor ściśle współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną. Dyrektor powiadamia
rodziców/opiekunów prawnych/ o wytycznych w sposób przyjęty w placówce.
9. Jeżeli dziecko wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, opiekujący się nim pracownik
powinien bezzwłocznie po poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych/ wezwać karetkę
pogotowia i poczekać z nim na przyjazd rodziców/opiekunów prawnych/.
10. W przypadku odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego/
nauczyciel dokumentuje ten fakt w dzienniku, wpisując datę, godzinę, imię i nazwisko
dziecka oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego/.

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI,

POMOCY NAUCZYCIELI, WOŹNYCH I

INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

1. Każdy pracownik zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych i maseczki na
twarz w szatni i izolatce.
2. Każdy pracownik jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz stanowiska
pracy.
3. Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury. W
przypadku podwyższonej temperatury należy pozostać w domu i zasięgnąć porady
medycznej.
4. Zabrania się wychodzenia poza teren ogrodu przedszkola, za wyjątkiem spacerów. W razie
korzystania z placu zabaw należy zdezynfekować poręcze i powierzchnie chwytane przez
dzieci.
5. Należy usunąć z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować np.
pluszaki, książki, puzzle, stroje, szarfy, woreczki gimnastyczne, wózki z materiałem.
6. Pomoce używane przez dzieci powinny być składane i dezynfekowane co najmniej 2x
dziennie (zapis w karcie monitoringu)
7. Salę należy wietrzyć co godzinę.
8. Należy zwracać uwagę na higienę dzieci, regularne mycie rąk pod bieżącą wodą z mydłem.
Szczególnie po przyjściu do przedszkola, po każdym pobycie dziecka w toalecie, na placu
zabaw, przed posiłkiem.
9.

Należy

dezynfekować

toaletę,

przemywać

krany

i

powierzchnię

zgodnie

z

harmonogramem.
10. Zabrania się korzystania z toalety dla personelu przez osoby trzecie.
11. Do każdej grupy przypisani są wyznaczeni opiekunowie i pomoc. Grupy bawią się w
wyznaczonych i stałych salach. Grupy jedzą posiłki na swoich piętrach.

12. Do odwołania wprowadza się zakaz przynoszenia zabawek przez dzieci do przedszkola
oraz mycia zębów.
13. Kontakty z rodzicami i opiekunami są ograniczone do minimum, z zachowaniem dystansu
i środków bezpieczeństwa.
14. Rodzice podpisują oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka
15. Dzieci wraz z rodzicami przebywają tylko w ciągu komunikacyjnym

i w szatni,

obowiązuje całkowity zakaz przemieszczania się rodziców poza wyznaczone miejsce.
16. W przypadku konieczności kontaktu z osobą trzecią /kurier, listonosz /, pracownik
przedszkola powinien pamiętać o zachowaniu dystansu, w miarę możliwości odległości co
najmniej 2 m., a także używania środków ochrony osobistej jak rękawiczki, maseczki,
przyłbice. Osoby postronne nie powinny mieć kontaktu z dziećmi.

WYTYCZNE DLA RODZICÓW
Procedury dla rodziców, które będą stosowane w Przedszkolu nr 2 począwszy od
01.09.2020 roku
1. Placówka będzie funkcjonowała w godzinach od 6.30 do 16.00.
Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 9.00. Przedszkole o godzinie 9.00 zostaje
zamknięte i udostępnione ponownie dopiero w godzinach 12.30-13.00 oraz 15.00-16.00. W
szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, godziny odbioru mogą ulec
zmianie.
2. Dzieci przyprowadzane są oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
3. Wchodząc do placówki rodzice/ opiekunowie/ bezwzględnie muszą dezynfekować ręce
(środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu). Rodzice
mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
4. Jednocześnie w holu lub w szatni może znajdować się dwóch rodziców / opiekun prawny/
wraz z dziećmi.
5. Na terenie przedszkola dzieci nie muszą korzystać z maseczek lub z innych
elementów zasłaniających usta i nos.
6. Rodzic

przyprowadzający

dziecko do placówki wyraża

zgodę

na

pomiar

temperatury ciała u dziecka. W razie pojawienia się gorączki lub innych objawów
chorobowych, dziecko zostanie odizolowane od grupy a Rodzice zostaną wezwani do jego
natychmiastowego odbioru.
8. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych,
sugerujących chorobę zakaźną.
9. Personel placówki w razie konieczności korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek,
przyłbic oraz fartuchów ochronnych.
10. Każdego dnia przez Dyrekcję placówki wytypowana zostanie jedna osoba, która będzie
kontrolowała przestrzegania przez rodziców nakazów i regulowała ilość wejść do placówki..
W czasie powyższych czynności, osoba ta ma założone rękawiczki ochronne, a także
zasłonięte usta i nos oraz zobowiązana jest do zachowania dystansu społecznego, tj.
odległości 2 m od drugiej osoby.

11.Rodzicom

zabrania

się

wchodzenia

na

teren

przedszkola,

poza

strefę

przyprowadzania i odbioru dzieci.
12.Plac zabaw dezynfekowany będzie każdorazowo po korzystaniu z niego przez daną grupę.
13.Posiłki spożywane będą przez dzieci w małych grupach. Po każdym posiłku sala zostanie
zdezynfekowana, a naczynia wyparzone.
14. Zabrania się przynoszenia z domów zabawek.
15. W związku z zaistniałą sytuacją, zmuszeni jesteśmy do rezygnacji z obchodzenia
urodzin dziecka.
16. Będziemy bardziej weryfikować stan zdrowia dzieci. W przypadku objawów
alergicznych wymagane będzie zaświadczenie od lekarza.
17. Jeżeli w Waszej rodzinie istnieje podejrzenie o zachorowaniu na COVID -19
prosimy o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie dyrektora placówki;
18. W celu ograniczenia ilości osób postronnych, wchodzących na teren placówki,
zmuszeni jesteśmy do zawieszenia wszelkich zajęć dodatkowych, do odwołania.
19. Inne zajęcia, takie jak kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia, religia oraz zajęcia dydaktyczne
realizujące podstawę programową odbywać się będą normalnie.
20. Prosimy Rodziców o stosowanie się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych
przez naszych pracowników. Będą one wynikać jedynie z naszej dbałości o zachowanie
jak najwyższych standardów higienicznych oraz bezpieczeństwa dla wszystkich naszych
podopiecznych oraz dla osób przebywających na terenie placówki.
21. Wszelkie zasady wprowadzane przez nas w placówce są i będą oparte na bieżących
wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego i innych właściwych służb.
22. Rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola zobowiązany jest do podpisania
oświadczenia, które stanowi załącznik do niniejszych wytycznych.

Bytów, dnia 01.09. 2020 r.

.
.................................................................................
Imię i nazwisko rodzica
…...............................................................................
Imię i nazwisko dziecka
…................................................................................
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, iż:
1. Nie jest mi wiadome, aby moje dziecko ani nikt z jego otoczenia miał kontakt z osobą
zarażoną koronawirusem (COVID-19), a także że osoby, z którymi zamieszkuję
przebywają lub przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji.
2. Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie występują u niego objawy typowe dla
zakażenia koronawirusem (podwyższona temperatura, kaszel, wymioty, biegunka itp.).
3. Przed każdorazowym przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zmierzę mu temperaturę
ciała. Zobowiązuje się do przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego nieposiadającego
żadnych objawów chorobowych.
4. Przyprowadzając dziecko do placówki będę stosować u siebie środki ochrony osobistej
(zasłonięty nos, oraz usta, zdezynfekowane dłonie lub założone rękawiczki ochronne).
5. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka w trakcie trwania opieki
w przedszkolu.
6. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe
zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym, po otrzymaniu telefonu od
opiekuna, z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji.
7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję
placówki.

8. Mając na uwadze istniejące ryzyko zakażenia się dziecka koronawirusem oświadczam, iż
ryzyko jest mi znane. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do
placówki i jej ewentualne skutki są po mojej stronie.
9. Przyjmuję do wiadomości, iż pracownicy placówki są uprawnieni do niewpuszczenia
dziecka wykazującego objawy chorobowe na teren placówki.
10. Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę
wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również i ich rodzinami.
11. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z
zewnątrz.
12. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego
podczas pobytu w placówce dzieci będą przebywać na przedszkolnym placu zabaw, który
będzie dezynfekowany każdorazowo po każdym
Dziecko

korzystaniu z niego przez daną grupę.

będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu, ale tylko w

bezpieczne miejsca / park, las/ z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Nie będą chodziły do
innych obiektów i na publiczne place zabaw.
13. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w punkcie odbioru dziecka mogą
przebywać tylko dwie osoby z dziećmi. Pozostałe osoby będą oczekiwać na

swoją

kolej

na zewnątrz przed drzwiami. Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez
Rodzica maseczki ochronnej i należy dezynfekować ręce. Przez wzgląd na sytuację przekażę
dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w budynku
przedszkola.
14. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka a
także z procedurami szczególnych zasad działalności placówki w trakcie trwania pandemii
wirusa COVID-19 i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń.

….....................................................................................
czytelny podpis rodzica

