Procedury obowiązujące w Przedszkolu im. Świętej
Rodziny przy Parafii NMP w Gdyni na wypadek
zagrożenia COVID-19 – zapobieganie zakażeniu
i rozprzestrzenianiu się choroby.
od 1 września 2020 r.
Cel: zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzeniania się COVID 19 oraz podejmowanie działań
na wypadek pojawienia się zakażenia w przedszkolu.
I
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECKA W
CZASIE STANU EDPIDEMICZNEGO
1. Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do godz. 16.30
2. Dzieci przyprowadzane są w następującym porządku : do godz. 8.00 – sześciolatki, do
godz. 8.20 – pozostałe dzieci.
3. Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.
4. Jedno dziecko może przyprowadzać tylko jeden rodzic.
5. Nie przyprowadzamy do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
6. Zabrania się przynoszenia do przedszkola niepotrzebnych dodatkowych
przedmiotów i zabawek z domu.
7. Przy wejściu do przedszkola osoba odprowadzająca/odbierająca dziecko zobowiązana
jest do dezynfekcji rąk.
8. W przedszkolu ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego
minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (zasłonięty nos i usta,
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
9. W miarę możliwości prosi się, aby dzieci nie były przyprowadzane bądź odbierane z
przedszkola przez osoby po 60 roku życia.
10. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko zobowiązane są do zachowanie
dystansu w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący
min. 2 m, do dezynfekcji rąk przy drzwiach przedszkola oraz noszenie maseczki na
terenie przedszkola.
11. Rodzice przyprowadzający dzieci mogą korzystać tylko z części wspólnej
przedszkola ( szatnia, klatka schodowa).
12. W szatni może być maksymalnie 6 osób dorosłych
13. Rodzice nie będą mogli korzystać z łącznika między jednym, a drugim budynkiem, a
także z holi w budynku B.
14. Rodzice są zobowiązani do przekazywania wychowawcy grupy istotnych informacji o
stanie zdrowia dziecka.
15. Rodzice dostarczają do przedszkola zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w
ciągu dnia w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, a także
potwierdzenie zapoznania się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu od 1
września 2020 r.

II
ZASADY KORZYSTANIA ZE SPACERÓW Z PLACU ZABAW
Na przedszkolny plac zabaw mogą wychodzić dzieci trzyletnie pod opieką opiekunów.
Plac zabaw jest dezynfekowany po zabawie dzieci.
Na placu zabaw dzieci nie korzystają z piaskownicy i zabawek plastikowych.
Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się i dokładnie myją ręce.
Wszystkie dzieci mogą wychodzić na spacery.
W czasie spacerów opiekunowie pilnują, by dzieci zachowywały dystans społeczny
od osób trzecich.
7. Nie korzystamy z placów zabaw poza przedszkolem.
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III
ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I
POWIERZCHNI W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO
1. Przedszkole pracuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w Procedurze.
2. Do mycia rąk używane są środki dezynfekcyjne.
3. Dezynfekcja przedszkola – dezynfekcja pomieszczeń, sprzętów, sal dokonuje się za
pomocą środków dezynfekcyjnych a także ozonowania.
4. Ozonowanie pomieszczeń prowadzone jest po zakończeniu wszystkich prac
porządkowych przedszkolu.
5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych działań dezynfekcyjnych.
IV
ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PRZEDSZKOLU
1. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu ograniczone jest do minimum. Osoby te
zobowiązane są do dezynfekcji rąk , zakrywania ust i nosa.
2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe i imprezy ( teatrzyki,
festyny) prowadzone przez osoby z zewnątrz.
3. Dostawcy żywności nie mogą wchodzić do placówki.
4. Listonosz i kurierzy nie mogą wchodzić do placówki.
5. Pracownicy przedszkola odbierają przesyłkę przy drzwiach.
V
WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW
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Do pracy przychodzi tylko zdrowy pracownik.
Przy wejściu do przedszkola dezynfekuje ręce i dokonywany jest pomiar temperatury.
Pracownicy pracują zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurze.
Wyznaczeni pracownicy dokonują dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów
przedszkolnych i odnotowują swoje działania na kartach monitoringu.
Nauczyciele wietrzą salę przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rano przynajmniej co
godzinę w ciągu dnia.
Nauczyciele zwracają uwagę na prawidłowe i częste mycie rąk u dzieci.
Nauczyciele prowadzą w salach monitoring ( zeszyty monitoringu) osób dorosłych,
które pojawiają się w sali w ciągu dnia.
Organizując miejsce do wypoczynku (bez pościeli), należy zachować dystans
pomiędzy leżakami.

9. Nauczyciele przestrzegają reżimu sanitarnego w czasie kontaktu z rodzicami..
10. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z dziećmi.
11. Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony
osobistej.
VI
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM
1. Nauczyciel przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej ( np.
gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem) niezwłocznie informuje
Dyrektora i rodziców dziecka. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty
dzieci.
2. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki
ochrony osobistej ( fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)
3. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany niezwłocznie zabrać
dziecko z przedszkola.
4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej
podejrzenie rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do poinformowania
Dyrektora przedszkola o zachorowaniu dziecka celem zapobiegania
rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przy ustalaniu dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Gdynia, 31.08.2020 r.
przedszkola

s. Maria Skwarek, dyrektor

