PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAJKA”
PODCZAS OTWARCIA ŻŁOBKA/PRZEDSZKOLA
W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID

1. Cel procedury
Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny dzieciom oraz personelowi
przebywającemu w placówce.
2. Zakres procedury
Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów oraz
dzieci w okresie trwania epidemii.
3. Osoby podlegające procedurze
Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są nauczyciele i pracownicy placówki oraz
rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie.
4. Okres obowiązywania procedury
Procedura będzie obowiązywała od dnia otwarcia przedszkola „BAJKA”, aż do odwołania przez
Dyrektora placówki.
5. Opis procedury – ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI:
• Skracamy czas pracy placówki w okresie przejściowym, przedszkole i żłobek będą otwarte w
godzinach 7:30 – 16:30, aby każda grupa pozostawała pod opieką wyznaczonych opiekunów
przez cały dzień i żeby zaniechać łączenia się grup dzieci.
• Przyprowadzanie dzieci do placówki będzie odbywało się wyłącznie w godzinach
7:30 – 8.30
• O godzinie 8.30 budynek będzie zamknięty i niedostępny dla osób z zewnątrz.
• Pierwszeństwo przyprowadzenia do placówki mają pracownicy systemu ochrony zdrowia,
służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
• Dzieci do przedszkola/żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe;
zachęcamy do ustalenia wśród domowników, który Rodzic/ Opiekun będzie obierał i
przyprowadzał Dziecko do placówki.
• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w
trakcie oczekiwania na wynik testu nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
•

Kroki podejmowane przy wprowadzeniu dziecka do placówki:
➢ Przedsionek przedszkola będzie punktem przekazania dziecka przez
rodzica/prawnego opiekuna dyżurującemu pracownikowi przedszkola.
➢ Dyżurujący pracownik będzie wyposażony w maseczkę, rękawice jednorazowe oraz
fartuch ochronny.
➢ Dziecko i rodzic zaraz po wejściu do przedszkola są zobowiązani do dezynfekcji rąk
środkami udostepnionymi przez placówkę przy wejsciu do przedszkola.
➢ Osoba odprowadzająca musi mieć cały czas założoną maseczkę oraz powinna nosić
rękawiczki jednorazowe. Powinna również posiadać maseczkę dla dziecka, które ma
powyżej 4 lat.
➢ Dyżurujący pracownik przed przejęciem dziecka dokona pomiaru temperatury
u dziecka.
➢ Do Karty temperatur zostanie wpisany wynik, a osoba odprowadzająca dziecko
podpisze się zatwierdzając faktyczny wynik pomiaru temperatury.
➢ Uwaga: do placówki zostanie wpuszczone dziecko, które będzie miało maksymalną
temperaturę 37,2 C
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➢ Do placówki nie zostanie przyjęte dziecko, które ma katar lub kaszel.
➢ W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych, zapalenie spojówek dziecko nie
może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
➢ Po przebytej infekcji rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zdolności dziecka do
przedszkola od lekarza lub napisania oświadczenia, że dziecko jest zdrowe na
podstawie informacji uzyskanej od lekarza podczas wizyty kontrolnej.
➢ Nauczyciel dyżurujący ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan
wskazuje, że nie jest ono zdrowe.
➢ Po zakwalifikowaniu dziecka do pobytu w placówce, nauczyciel dyżurujący
przekazuje dziecko odpowiedniemu nauczycielowi, który jest przeznaczony do opieki
nad dzieckiem podczas trwania pandemii.
➢ Pobyt osoby odprowadzającej ograniczamy do minimum czasowego!
•

Odbieranie dzieci z placówki będzie odbywało się wyłącznie w godzinach 15:00 – 16:30.

•

Kroki podejmowane przy odbiorze dziecka z placówki:
➢ Przedsionek placówki będzie punktem odebrania dziecka z przedszkola.
➢ Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do umycia rąk oraz zdezynfekowania
zgodnie z umieszczonymi instrukcjami.
➢ Osoba odbierająca musi mieć cały czas założoną maseczkę oraz powinna nosić
rękawiczki jednorazowe. Powinna również posiadać maseczkę dla dziecka, które ma
powyżej 4 lat.
➢ Pracownik dyżurujący informuje nauczyciela grupy o sprowadzeniu dziecka do
punktu odbioru.
➢ Pobyt osoby odbierającej dziecko ograniczamy do minimum czasowego!

•

Rodzic jest zobowiązany w każdym tygodniu, najpóźniej do piątku do godziny 12:00
przekazać wychowawcy grupy informację drogą telefoniczną czy dziecko będzie
przyprowadzone do placówki w następnym tygodniu. Numery telefonów kontaktowych w
sprawach pilnych lub nie zrozumiałych : 75-75- 249-11, 502 699 561 , 502 556-002 oraz
e-mail: bajkaprzedszkole@wp.pl
Jeśli rodzic nie powiadomi placówki o chęci przyprowadzenia do piątku do godz. 12:00,
dziecko nie zostanie przyjęte w następnym tygodniu.
Rezygnujemy z dodatkowych zajęć, które były prowadzone przez osoby z zewnątrz tj. teatr,
umuzykalniające, religia, piłka nożna, szachy
Rezygnujemy z występów teatrów obwoźnych, filharmonii itp., warsztatów z udziałem
rodziców i innych dodatkowych atrakcji do czasu ustania pandemii.

•
•
•

6. Opis procedury – ORGANIZACJA PRACY PODCZAS DNIA W PLACÓWCE:
• Niepubliczne przedszkole „Bajka” przeznacza 9 sal, które są przygotowane do przyjęcia grup.
• W każdej z 9 sal może przebywać maksymalnie określona liczba dzieci (1 dziecko na 4m
sali), nie więcej niż 12 dzieci ( w wyjątkowej sytuacji po akceptacji organu nadzorującego 14
dzieci )w grupie. W miarę możliwości liczebność będzie do10 dzieci.
• Jedna z sal - sala na II piętrze wyraźnie oznakowana jest przeznaczona na ewentualną
izolatkę, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
• Grupy będą ustalane w każdy piątek na następny tydzień, biorąc pod uwagę deklarację
rodzica o przyprowadzeniu dziecka do placówki.
• Jedna grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej i stałej sali przez tydzień.
• Opiekunowie będą przypisani do konkretnych grup na czas całego tygodnia.
• Do każdej sali przewidziane są 2 osoby: nauczycielka główna oraz osoba odpowiedzialna za
skuteczną dezynfekcję sali, toalet, zabawek, przyborów sportowych, stołów, krzeseł,
wykładzin, dywanów itp.
• Nauczyciele oraz pracownicy placówki, w razie potrzeby, są zaopatrzeni w środki ochrony
osobistej, tj. przyłbice/maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne. Kadra będzie
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korzystała z ww. produktów podczas zabiegów higienicznych (fartuchy będą używane wg.
potrzeby).
Nauczyciel codziennie na początku dnia będzie przypominał dzieciom, jakie zasady
bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce. Będzie mówił o tym, aby dzieci często i
regularnie myły ręce oraz będzie przypominał jak właściwie myje się ręce
Po każdej zabawie dzieci, osoba odpowiedzialna za dezynfekcję, zdezynfekuje wszystkie
miejsca oraz sprzęt, zabawki.
Niepubliczne Przedszkole „BAJKA” zakupuje i codziennie stosuje najwyższej jakości środki
higieniczne do dezynfekcji tj.: mydła do rąk, żele dezynfekujące, płyny do dezynfekcji
powierzchni.
Z placówki zostają usunięte pluszowe zabawki oraz inne zabawki, które ciężkie są do
codziennej dezynfekcji.
Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę.
Osoby pracujące z dziećmi w miarę możliwości mają zachować dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m. Panie zajmujące się porządkiem i
dezynfekcją na korytarzach i w szatni nie będą miały bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
Na specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów,
zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te
będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
Dzieci będą wychodzić na zewnętrzny plac zabaw po dwie grupy i będą się bawić
w odrębnych przestrzeniach ogrodu. Po każdym pobycie grupy dzieci , sprzęt na placu zabaw
będzie dezynfekowany. Grupy nie będą łączyć się podczas pobytu na świeżym powietrzu.
Dzieci nie będą wychodzić na spacery poza teren placówki.
W placówkach zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk,
prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek zgodne z
zaleceniami GIS.
Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu
do placówki, przed jedzeniem, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety.
Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem i nakładaniem posiłków przez
nauczycieli wykonywane będą w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych.
Posiadamy własną kuchnię, więc przestrzegamy warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. Dodatkowo
jednak wprowadziliśmy zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości jest zachowana odległość stanowisk
pracy, stosowane są środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia
powierzchni i sprzętów. Utrzymujemy wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Wielorazowe
naczynia i sztućce, wazy itp. są myte i potem wyparzane w zmywarkach w z dodatkiem
detergentu, w temperaturze minimum 60C.
Żaden pracownik pracujący w kuchni nie wchodzi na teren przedszkola, tym samym nie
może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. Posiłki dzieci
będą spożywały w jadalni na parterze w małych grupach (jadalnia będzie dezynfekowana po
każdej grupie).
Całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, koców, poduszek itp.
Placówka będzie prowadzić rejestr temperatury dzieci. Temperatura będzie mierzona
bezdotykowym termometrem 2 razy podczas pobytu dziecka w placówce.
Jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko ma objawy chorobowe, np. katar, kaszel, temperatura
powyżej 37,2C, zmiany skórne, bądź skarży się na złe samopoczucie, natychmiast
powiadomi o tym rodzica. Rodzic zobowiązuje się odebrać dziecko z izolatki maksymalnie w
ciągu 30 minut od otrzymania informacji.
W trakcie trwania pandemii dzieci nie będą myć zębów podczas pobytu w
przedszkolu/żłobku.
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Kontakt rodziców z opiekunami ograniczamy do minimum. .Tylko kontakt telefoniczny lub
e-mailowy.
W placówce mogą odbywać się zajęcia indywidualne dla dzieci posiadających orzeczenia.
Zajęcia te będą odbywały się na II piętrze w gabinecie terapeutycznym.
Dzieciom wodę podaje nauczyciel.
W związku ze zmianą godzin otwarcia placówki oraz zmianą organizacji pracy został
stworzony nowy Ramowy plan dnia na czas trwania pandemii.

7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA:
• Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka
zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do
przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub
oddziałem zakaźnym.
• W przypadku wystąpienia u personelu/dziecka objawów, sugerujących zakażenie
koronawirusem, niezwłocznie pracownik zostanie odsunięty od pracy, a dziecko od zajęć w
grupie.
• Dodatkowo zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki. Zostanie
powiadomiona przez dyrekcję powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Placówka
będzie oczekiwała na dodatkowe zalecenia z sanepidu o ewentualnej konieczności wdrożenia
dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
• W placówce zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka czy też pracownika
placówki, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Miejsce jest wyposażone w środki
ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
• Po zaobserwowaniu niepojących objawów rodzice zostaną niezwłocznie o tym
poinformowani telefonicznie (pod wskazany przez rodzica numer alarmowy) i wezwani do
pilnego odbioru dziecka. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w
oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z Kadry
przedszkola ubranej w odzież ochronną oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać
Dziecko w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu zawiadomienia. Rodzice
zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz
zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
• W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka lub pracownika placówka
zostanie całościowo zdezynfekowana, zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami oraz
zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia itp.),
których dotykał.
• Zostanie sporządzona lista osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w
których przebywała osoba z objawami zakażenia.
Rodzicu pamiętaj:
• O czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i
innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem
dziecka do przedszkola, jak i dowożeniem dziecka do placówki.
• Przyprowadź do placówki tylko i wyłącznie dziecko zdrowe.
• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno
ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na
powitanie.
• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
• Przekaż placówce przynajmniej dwa numery telefonu jako alarmowe, które będą od razu
odbierane.
Nauczycielu pamiętaj:
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W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowe nie powinieneś przychodzić
do pracy, powinieneś pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że możesz być zakażony koronawirusem.
Też podlegasz obowiązkowi mierzenia temperatury przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie
pracy.
Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musisz zakrywać ust i nosa.
Myj często ręce i dezynfekuj je.
Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj dzieciom ręce wodą z
mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego
powietrza. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład. Możesz
uatrakcyjnić mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk)
czy zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia.
Płyn dezynfekujący trzymaj wysoko, tak, aby dziecko nie miało dostępu do niego.
Unikaj spotkania z pozostałą kadrą, która nie jest oddelegowana do pracy z Tobą.
Monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w
czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, ram leżaczków, krzeseł, powierzchni płaskich, w
tym blatów w salach. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy
je umyć i zdezynfekować.
Organizując dziecku miejsce do spania, zachowaj przy tym dystans pomiędzy leżaczkami. Po
zakończeniu odpoczynku zdezynfekuj leżaczki.

8. Postanowienia końcowe
• Z procedurą muszą zostać zapoznani wszyscy nauczyciele i pracownicy placówki oraz
rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie, najpóźniej 1 dzień przed przyprowadzeniem
dziecka do placówki.
• Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor placówki w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
9. Obowiązkowe wytyczne, z którymi musi zapoznać się każdy nauczyciel i pracownik placówki oraz
rodzic dziecka bądź jego prawny opiekun:
• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.
• Wytyczne GIS, MZ, MEN dla przedszkoli
• Komunikat MEN otwieramy przedszkola 6 maja
• Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
• Pytania i odpowiedzi otwarcie żłobków
• QA MEN otwieramy przedszkola
10. Dodatkowe procedury stosowane podczas pandemii:
• Procedura mycia i dezynfekcji rąk
• Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń
• Procedura przyjmowania dostaw
11. Dokumenty stosowane w trakcie pandemii:
• Lista telefonów alarmowych
• Karta temperatur w trakcie przyjęcia dziecka (1x dziennie)
• Karta temperatur w trakcie pobytu dziecka (2x dziennie)
• Karta temperatur pracownik (2x dziennie)
• Karta dezynfekcji w salach
• Karta dezynfekcji korytarzy, szatni
• Zgoda rodzica na pomiary temperatury
• Oświadczenie rodzica
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Ramowy rozkład dnia – zmiana na czas pandemii

12. Plakaty i informacje zawieszone w placówce podczas pandemii:
• Zasady prawidłowego mycia rąk dla pracowników i dla rodziców
• Zasady prawidłowej dezynfekcji rąk dla pracowników i dla rodziców
• Zasady prawidłowego mycia rąk dla dzieci
• Potrzebne numery telefonów: organ prowadzący, stacja sanitarno-epidemiologiczna, służby
medyczne.
Opisy sal:
IZOLATKA,
ZA TYMI DRZWIAMI ZNAJDUJE SIĘ PIERWSZA STREFA BEZPIECZEŃSTWA,
OBLIGATORYJNE MYCIE RĄK I DEZYNFEKCJA
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