PROCEDURA HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
I POWIERZCHNI W PRZEDSZKOLU W CZERNINIE W OKRESIE PANDEMII
COVID-19, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
1. Pracownicy, rodzice/osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola, wchodząc
na teren budynku obowiązkowo dezynfekują dłonie.
2. Rodzice/ osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola wchodzą do budynku
zakrywając usta i nos i zachowując dystans społeczny od rodziców i innych
dzieci oraz pracowników wynoszący min, 2m.
3. Pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem, nauczyciele przedszkola oraz
personel wyznaczony do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi
wdrażają dzieci do codziennego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do
przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw lub boiska ORLIK, po
skorzystaniu z toalety.
4. Codziennie wykonywane są prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich,
w tym blatów, krzesełek, biurek, mebli, szafek, klawiatur, włączników itp.,
dezynfekcja sprzętu sportowego, dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych.
5. Sprzęt na placu zabaw i boisku podlega dezynfekcji po każdorazowym
użytkowaniu.
6. Zabawki w przedszkolu podlegają codziennej dezynfekcji, podlegają
dwudniowej kwarantannie.
7. Po dokonanej dezynfekcji, zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się
na opakowaniu środka do dezynfekcji następuje wietrzenie pomieszczeń,
przedmiotów.
8. Pracownicy wykonując swoje czynności zaopatrzeni są w indywidualne środki
ochrony osobistej – rękawiczki i maseczki ochronne, fartuchy z długim rękawem
(do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u
dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
9. Środki ochrony indywidualnej wielorazowego użytku podlegają myciu
i dezynfekcji każdorazowo po ich użyciu.
10. W pomieszczeniu gospodarczym znajduje się pojemnik na zużyte jednorazowe
maseczki i rękawiczki.
11. W sytuacji kontaktu z osoba zarażoną, podejrzana o zarażenie
koronawirusem, z widocznymi objawami chorobowymi, użytkowane środki
ochrony indywidualnej tj. maseczkę, rękawiczki, fartuch należy umieścić
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w indywidualnym worku na śmieci, zawiązać i zgłosić fakt do Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w celu zorganizowania odbioru skażonych środków.
12. Na terenie szkoły, w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych dostępne są
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk. Pracownikom
udostępnia się także instrukcje prawidłowego zakładania i zdejmowania
rękawiczek ochronnych oraz użytkowania masek jednorazowych lub
wielorazowego użytku.
Załączniki: Karty kontroli nr 1, nr 2, nr 3.
Czernina, dn. 25.08.2020r.
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KARTA KONTROLI Nr 1
dezynfekcji powierzchni dotykowych w salach – m.in. zabawki, poręcze, klamki, klawiatury, włączniki i powierzchnie
płaskie, w tym blaty
Data

Godzina Zabawki Klamki Poręcze Klawiatury

Włączniki

Blaty w salach

Wietrzenie sal

Uwagi

Podpis
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KARTA KONTROLI Nr 2
dezynfekcji sprzętu na placu zabaw
Data

Godzina

Uwagi

Podpis
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KARTA KONTROLI Nr 3
dezynfekcji sprzętu na boisku sportowym
Data

Godzina

Uwagi

Podpis
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