PROCEDURA ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU
W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID- 19
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W RADWANICACH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1.

Jeden oddział przedszkolny może liczyć 25 dzieci. Liczba dzieci w oddziale wynika z

przelicznika zawartego w wytycznych GIS z dnia 2 lipca 2020r.
2.

W godzinach 6:30- 8:00 oraz od 15:00- 16:30 dzieci będą przebywały w grupach łączonych

zbliżonych wiekowo.
3.

Dzieci do przedszkola będą przyjmowane do godziny 8:00. Po godzinie 8:00 przedszkole ze

względów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego będzie zamykane.
4.

Nauczyciele i personel obsługi są na stałe przypisani do poszczególnych oddziałów i pracują

wg planu pracy ustalonego przez Dyrektora ZSP.
5.

W razie konieczności wynikających z np. absencji pracownika, dopuszcza się zastąpienie go

innym pracownikiem.
6.

Każda grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

7.

Grupy łączone przebywają w stałych wyznaczonych do tego celu salach.

8.

Sala zajęć, w której przebywają dzieci wyposażona jest w ilość krzesełek zgodną z ilością

dzieci w grupie. Miejsca dla dzieci są przypisane na stałe.
9.

Dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych zabawek ani innych przedmiotów.

10.

Na terenie przedszkola zabrania się pozostawiania wózków, rowerów i hulajnóg. (Nie

dotyczy pracowników i dzieci niepełnosprawnych)
11.

W związku z utrzymywaniem reżimu sanitarnego w przedszkolu każde dziecko ma swoją

indywidualna szafkę w sali, oraz w grupach najmłodszych indywidualne leżaki z indywidualną
pościelą. Leżaki winny być dezynfekowane każdego dnia, a pościel prana raz w tygodniu.
12.

Dzieci podczas leżakowania nie będą przebierane, śpią w ubrankach. (Prosi się rodziców o

dobór wygodnej odzieży do przedszkola)
13.

Każda z sal jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.

14.

Podczas pobytu dzieci w przedszkolu wskazane jest by jak najdłużej przebywały na

świeżym powietrzu, na terenie ogrodu przedszkolnego, dopuszczone jest także wyjście na spacer w
okolice ZSP.
15.

Pobyt w ogrodzie nauczyciele organizują w taki sposób, aby dzieci z poszczególnych

oddziałów nie mieszały się ze sobą. Każdy oddział przebywa na wyznaczonym dla siebie terenie.
16.

Rodzice zobowiązani są do ubioru dzieci odpowiednio do panujących warunków

atmosferycznych.

17.

Dzieci spożywają posiłki w jadalni w wyznaczonych godzinach.

18.

Na początku roku szkolnego nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa

obowiązują obecnie w przedszkolu i powody, dla których zostały wprowadzone.
19.

Nauczyciel codziennie przypomina dzieciom o konieczności częstego i dokładnego mycia

rąk zgodnie z instrukcją oraz nadzoruje prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych przez
dzieci.
20.

Bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się raz w miesiącu po

wcześniejszym umówieniu na godzinę oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa i z
dostosowaniem się do wymogów sanitarno- epidemiologicznych. W przypadku potrzeby
porozmawiania z nauczycielem kontakt będzie odbywać się drogą telefoniczną lub mailową lub za
pośrednictwem dziennika elektronicznego.
21.

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą,

w każdej przestrzeni placówki. Dystans zgodnie z wytycznymi wynosi 1,5 m.
22.

W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu,

uruchomiona zostaje ,,procedura postępowania w przypadku wystąpienia choroby w placówce".
23.

Po zakończonej pracy przedszkola wszystkie pomieszczenia, sprzęty, zabawi, oraz sprzęty

są dezynfekowane.
24.

Dyrektor nadzoruje prace porządkowe pracowników zgodnie z powierzonymi obowiązkami.

25.

Dyrektor przy współpracy z Organem Prowadzącym zapewnia:

a) sprzęt, środki czystości, środki do dezynfekcji, płyny do dezynfekcji rąk, plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.
26.

Dyrektor informuje Organ Prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka,

pracownika i pozostaje w kontakcie ze służbami sanitarnymi oraz rodzicami dziecka.
27.

Każdy pracownik zobowiązany jest do



przestrzegania wszystkich procedur wymienionych w niniejszym dokumencie

1.

Wychowawcy zobowiązani są do:



sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć



dbania o to by dzieci regularnie myły ręce



wietrzenia sali zgodnie z wytycznymi GIS



dbania o to by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej

grupy
1.

Pracownicy obsługi zobowiązani są do:



mycia i dezynfekowania zabawek i pomieszczeń przedszkola



wietrzenie sali zgodnie z wytycznymi GIS



ustawiania leżaków do spania i dbania o ich dezynfekcję i pranie indywidualnej pościeli

