PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU
W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID- 19
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W RADWANICACH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
COVID- 19 w roku szkolnym 2020/2021 obowiązywać będą następujące procedury
bezpieczeństwa.

PODSTAWA PRAWNA
1.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z2019 poz.1239 ze zm.)
2.

Ustawa z dnia 2 marca 2020r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz,IJ . z2020 poz.37 4 z późn. zm.)
3.

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 20I9r. Poz.

59 ze zm.)
4.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 20I9r. poz. II48, z pózn.

zm.)
5.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz.IJ. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
6.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z
2020r. Poz493)
7.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. Zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID -I9 (Dz. U. 2020 poz. 78I)
8.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r.

dla Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a
ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U . z 20I9r.
poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 37 4 i 5 67)

9.

W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego ds oświaty i wychowania udostępnione na
stronie urzędu obsługującego ministra właściwego ds oświaty i wychowania.

CELE PROCEDUR
1.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu dzieciom w okresie trwania

epidemii COVID-19
2.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom przedszkola w okresie

trwania epidemii COVID- 19
3.

Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji

osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.
4.

Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach

funkcjonowania palcówki w trakcie epidemii COVID -19.
5.

Za BHP w placówce odpowiada Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w

Radwanicach
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.

W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.

2.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci i pracownicy wyłącznie zdrowi, bez objawów

chorobowych wskazujących na infekcję lub chorobę zakaźną : podwyższona temperatura (38
stopni Celsjusza i więcej), katar, kaszel, wysypka, zaczerwienione oczy lub zaropiałe oczy,
osłabienie które wykluczają dziecko lub pracownika z możliwości pobytu w przedszkolu.
3.

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 6.30-16.30.

4.

Po

przyprowadzeniu/odebraniu

dziecka

do/z

przedszkola

rodzic/opiekun

jest

zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
5.

Po zebraniu się grupy w poszczególnych salach pracownik przedszkola od godziny 8 do

9 mierzy dzieciom temperaturę ciała.
6.

W każdej grupie wprowadza się rejestr pomiaru temperatury ciała- Załącznik numer 1.

7.

Ogranicza się wstęp do przedszkola osobom z zewnątrz. W przedszkolu przebywają

tylko pracownicy placówki.
8.

Jeśli zajdzie konieczność wejścia na teren placówki- wyznaczone zostają dostępne strefy

dla rodziców- rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji
rąk płynem dostępnym przy wejściu do przedszkola.
9.

Dzieci zwolnione są z obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie placówki po

wypełnieniu oświadczenia przez rodzica.

10.

Na terenie placówki (budynki ZSP i przylegające tereny ZSP) personel opiekujący się

dziećmi oraz pozostali pracownicy w razie konieczności powinien być zaopatrzony w
indywidualne środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuchy z długim
rękawem, płyny do dezynfekcji).
11.

Z sal przedszkolnych usuwa się zabawki pluszowe, zabawki trudne do częstej

dezynfekcji.
12.

Wszystkie powierzchnie dotykowe, a w szczególności klamki, włączniki, krzesła,blaty

podlegają systematycznej i codziennej dezynfekcji.
13.

Zabawki w salach i ogrodzie oraz pomieszczenia sanitarne, podlegają systematycznej

dezynfekcji.
14.

W roku szkolnym 2020/2021 rezygnuje się z codziennego mycia zębów, wprowadza się

natomiast jednorazowe ręczniki w łazience dla każdego dziecka.
15.

W łazience podczas czynności higienicznych dzieci objęte są opieką osoby dorosłej i

korzystają z umywalek indywidualnie.
16.

Wszelkie prace porządkowe podlegają codziennemu monitoringowi. W każdym

pomieszczaniu sanitarnym oraz sali umieszczone są w tym celu karty codziennego monitoringu
czynności sanitarnych.
17.

W przedszkolu wyznaczono pomieszczenie (sala na piętrze- izolatka) w którym można

odizolować osobę z objawami chorobowymi.
18.

W skład procedury bezpieczeństwa wchodzą inne procedury obejmujące poszczególne

obszary działalności przedszkola – które przedstawione zostaną poniżej.
19.

Załącznikiem do procedury bezpieczeństwa jest podpisana informacja przez rodzica, że

zapoznał się z obowiązującymi procedurami w roku szkolnym 2020/2021 – Załącznik numer 2.

