PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W PRZEDSZKOLU W CZERNINIE W OKRESIE PANDEMII COVID-19
1. Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500,
w tym;
1) oddział 3-latków: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300;
2) oddział 4-latków: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300, w tym 2
razy w tygodniu w godzinach od 800 do 830 – organizacja zajęć języka angielskiego;
3) oddział 5-6-latków od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1330,
w tym:
a) 2 razy w tygodniu od 930 do 1000o - organizacja zajęć języka angielskiego,
b) 2 razy w tygodniu w godzinach od 1330 do 1400 – organizacja zajęć religii;
4) oddział 3-6 latków: od poniedziałku do piątku w dodatkowych godzinach: od 1300
do 1500.
2. Miejscem pobytu dzieci w przedszkolu są wyznaczone stałe sale dla danego oddziału.
3. Dziecko ma stałe miejsce przy stoliku oraz indywidualna szafkę ma swoje rzeczy,
w tym np. teczkę z rysunkami itp.
4. Powierzchnia przeznaczona na zbiorowy pobyt dziecka wynosi:
1) w sali nr 12 dla oddziału 3-latków - 2,10 m2-na dziecko, nauczyciela i pracownika
obsługi;
2) w sali nr 18 dla oddziału 4-latków – 1,97 m2- na dziecko, nauczyciela i pracownika
obsługi;
3) w sali nr 17 dla oddziału 5-6-latków – 1,90 m2 – na dziecko, 2 nauczycieli
i pracownika obsługi;
4) w sali nr 12 dla grupy 3-6-latków – 2,16 m2 na dziecko i nauczyciela.
5. W sali znajdują się wyłącznie przedmioty, sprzęt w tym sprzęt sportowy, które mogą
być skutecznie uprane lub zdezynfekowane.
6. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów
lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W tym przypadku
opiekunowie dbają o to , aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
rodzice dbają o regularne ich czyszczenie, pranie, dezynfekcję.
7. Rodzice z dziećmi oddziału 3-latków wchodzą na teren przedszkola wejściem
w nowej części budynku.
8. Nauczyciel i pracownik obsługi między sobą zachowują dystans społeczny, wynoszący
min. 1,5 m.
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola
zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
10. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
11. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe
nie mające kontaktu z osobą na kwarantannie lub przebywającą w izolacji
w warunkach domowych.
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12. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola oraz personel podlegają
obowiązkowi dezynfekowania rąk w wyznaczonym miejscu (zaraz po wejściu do
budynku).
13. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola zaopatrzone
są w maseczki/zakrycie ust i nosa.
14. Na terenie przedszkola ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa,
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
15. Przedszkole zaopatrzone jest w termometr bezdotykowy, za pomocą którego za zgodą
rodziców, jeżeli zaistnieje taka konieczność, nauczyciel dokonuje pomiaru
temperatury. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą
temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38OC . Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała
38OC oraz wyższą.
16. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka
nauczyciel izoluje go w odrębnym pomieszczeniu (gabinet profilaktyki zdrowotnej),
pod opieką pracownika obsługi i niezwłocznie telefonicznie powiadamia rodziców
dziecka w celu pilnego odebrania go z przedszkola.
17. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu,
w tym z placu zabaw, boiska ORLIK, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób
trzecich.
18. Pomieszczenia, w których przebywają i korzystają dzieci, meble, zabawki, sprzęt na
placu zabaw i boisku podlegają dezynfekcji.
19. Nauczyciel nie organizuje żadnych wyjść z dziećmi poza teren przedszkola, wycieczek
– do odwołania. Wszelkie uroczystości przedszkolne organizuje się wyłącznie na
poziomie grupy.
20. Korzystanie z pomieszczeń szatni odbywa się z zachowaniem higieny i porządku:
wydzielone miejsca dla danego dziecka.
21. Rodzice nie wchodzą do sal przedszkolnych, dziecko odbiera pracownik.
22. Rodzic z przedszkolem komunikuje się telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem
wychowawcy oddziału ustalonym wspólnie środkiem komunikowania się.
23. W przypadku powstałej w przedszkolu awarii i konieczności dokonania napraw, prace
wykonywane będą poza godzinami pobytu dzieci.
24. W przypadku konieczności wykonania naprawy w godzinach pracy przedszkola, przy
zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa, należy zachować środki ostrożności w celu
uniknięcia kontaktu osób trzecich z dziećmi i pracownikami.
25. W widocznym miejscu na korytarzu dostępne są numery telefonów do: Gminy Góra,
w tym Wydziału Oświaty Kultury i Sportu; Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze, nr 999, 112.
26. Przy wejściu do budynku umieszczona jest informacja w zakresie dezynfekcji rąk oraz
stosowania osłony ust i nosa.
27. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczona jest instrukcja mycia rąk.

Czernina, dn. 25.08.2020r.
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