Procedury obowiązujące w Przedszkolu nr 3 w Chojnicach
na dzień 1 września 2020 w czasie epidemii Covid-19

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola

1. Od 1 września 2020 Przedszkole nr 3 w Chojnicach funkcjonuje przy uwzględnieniu
aktualnych wytycznych (aktualizacja przepisów z dnia 25.08.2020) Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej.

Postępowanie z dzieckiem wykazującym objawy chorobowe

1. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją opiekę dziecka, które wykazuje
objawy chorobowe.
2. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem u którego
występują symptomy choroby, umieszcza je pod opieką osoby dorosłej w wydzielonej do
tego specjalnie sali – izolatce oraz wzywa rodziców/ opiekunów prawnych.
3. Dyrektor powiadamia o zagrożeniu Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz ustala
z Inspektorem Sanitarnym sposób dalszego postępowania.
4. Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz Kuratorium Oświaty
o zagrożeniu epidemiologicznym w placówce.
5. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników
przedszkola oraz dzieci.
6. Dyrektor przygotowuje informację dla dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych
przy współpracy z Inspekcją Sanitarną.
7. W przypadku odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica/ opiekuna prawnego
nauczyciel dokumentuje ten fakt w dzienniku, wpisując godzinę.

Wytyczne dla nauczycieli przedszkola

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk
oraz powierzonego mu stanowiska pracy.
2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki
na twarz w szatni i izolatce.
3. Kontakty z rodzicami i opiekunami są ograniczone do minimum, z zachowaniem dystansu
i środków bezpieczeństwa.
4. Każdy opiekun przydzielony jest do wskazanej grupy.
5. Przedszkole organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, w tym spożywanie posiłków
w

małych grupach, z zachowaniem odpowiedniego dystansu – 1,5 m. Dzieci mają

wyznaczone stałe miejsce do spożywania posiłków. W stołówce podczas posiłku może
przebywać tylko 1 grupa dzieci.
6. Wietrzenie sal odbywa się co godzinę.
7. Wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia zabawek przez dzieci do przedszkola oraz
zakaz mycia zębów.
8. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie
obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Nie organizują wyjść poza
teren placówki, np. spaceru do parku.
9. Nauczyciel ma obowiązek wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej
raz na godzinę i prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
10. Ma obowiązek zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

Ma też unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Wytyczne dla pracowników obsługowych

1. Każdy pracownik jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk
oraz powierzonego mu stanowiska pracy.
2. Każdy pracownik zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki
na twarz w szatni.
3. Pracownicy zobowiązani są zachowywać między sobą bezpieczna odległość oraz
nie gromadzić się w żadnym z pomieszczeń przedszkola.
4. Kontakty z rodzicami i opiekunami są ograniczone do minimum, z zachowaniem dystansu

i środków bezpieczeństwa.
5. Po każdym pobycie dziecka w toalecie należy dezynfekować toaletę, przemywać krany
i powierzchnię.
6. Dokonuje się dezynfekcji sprzętu na placu zabaw po każdorazowym wyjściu
poszczególnych grup.
7. Należy na bieżąco utrzymywać czystość ciągów komunikacyjnych i dezynfekować
powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

Wytyczne dla rodziców

1. Przedszkole funkcjonuje w godzinach 6.30 – 16.30, rodzice zobowiązani są do
przyprowadzania dzieci do godziny 8.30, po tej godzinie szatnia zostaje
zdezynfekowana.
2. Rodzice zobowiązani są do zakrywania w szatni nosa i ust maseczką i założenia
rękawiczek lub zdezynfekowania rąk.
3. Dziecko przyprowadza i odbiera z przedszkola tylko 1 z rodziców/opiekunów, który
zachowuje dystans w szatni z innymi osobami/pracownikami przedszkola.

4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic ma
obowiązek przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia wyłącznie
drogą telefoniczną.
5. Do przedszkola nie można przyprowadzać dziecka, jeżeli ktoś z domowników
przebywa na kwarantannie lub w izolacji. W takim wypadku należy pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
6. Rodzic ma obowiązek zapoznania dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa,
tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas
kichania czy kasłania, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na
powitanie oraz wyjaśnić dzieciom konieczności zachowania dystansu wobec swoich
rówieśników i opiekunów.
7. Do przedszkola można przyprowadzać tylko zdrowe dzieci (katar i kaszel to także objaw
choroby).Jeżeli pracownik przedszkola zauważy niepokojące objawy ma prawo odmówić
przyjęcia dziecka i poprosić o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza o stanie
zdrowia dziecka, nie stanowiącym zagrożenia dla zdrowia innych podopiecznych placówki.
7. Jeżeli opiekun w trakcie przebywania dziecka w placówce, zauważy u niego niepokojące
objawy, natychmiast izoluje dziecko do miejsca do tego wyznaczonego, powiadamia
odpowiednie służby (stację sanitarno-epidemiologiczną, dyrektora, kuratora oświaty) i
rodziców dziecka.
8. W celu zapewnienia kontaktu przedszkola z rodzicami zobowiązuje się rodzica do
podania aktualnego numeru telefonu do natychmiastowego kontaktu i odbierania go w
przypadku zaistniałej potrzeby.
9. W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci niepotrzebnych przedmiotów
czy zabawek
10. Z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznego odstępu, dzieci przyprowadzane do
placówki powinny samodzielnie wykonywać podstawowe czynności, tj. spożywanie
posiłków, czynności higieniczno-sanitarne w łazience.

11. Informujemy, że personel placówki korzysta z odzieży ochronnej: maseczek,
rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, fartuchów i przyłbic.
12. Zobowiązuje się rodziców do stosowania się do zaleceń przekazywanych przez
pracowników przedszkola, które wynikają z troski o zachowanie jak najwyższych standardów
zdrowia i higieny.

13. Wszelkie zasady wprowadzone w przedszkolu zgodne są z wytycznymi Ministra Edukacji
Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.

