Procedura i zasady bezpieczeostwa w oddziałach przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi
obowiązujące od 1 września 2020 r.
sporządzone na podstawie
 Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a
ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
 Wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia obowiązujących od 1 września 2020
r.
I. Cele procedury i zasad bezpieczeostwa:
a) ochrona zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie szkoły: pracowników, dzieci i ich rodziców/prawnych
opiekunów
b) zapobieganie rozprzestrzenianiu sie koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie szkoły
c) określenie obowiązków rodziców i pracowników szkoły
II. Treśd procedury i zasad bezpieczeostwa
1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły muszą zachowad dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
2. Rodzice mogą wchodzid z dziedmi do przestrzeniu wspólnej szkoły z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem/dziedmi lub
w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziedmi 2 m.
3. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby przyprowadzające/odbierające dzieci zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania
wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowa dezynfekcja rąk - przy
każdorazowym wejściu do szkoły).
4. Do oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczad wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną lub sugerującą infekcję górnych dróg oddechowych.
5. Dzieci alergiczne w przypadku widocznego zaostrzenia objawów alergii, będą przyjmowane do oddziałów po okazaniu
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, że objawy są następstwem alergii, a nie niezależnej infekcji. W przypadku
braku takiego zaświadczenia, dziecko z widocznymi objawami chorobowymi nie będzie mogło pozostad w placówce, aż do
całkowitego wyleczenia i przedłożenia zaświadczenia, że jest zdrowe.
6. Rodzice dziecka/prawni opiekunowie po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia
zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest po zakooczeniu leczenie, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla
innych wychowanków oddziałów przedszkolnych, szkoły i personelu.
7. Dzieci mogą byd przyprowadzana/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
Sugeruje się ograniczenie liczby osób przyprowadzający/odbierających dzieci z oddziałów przedszkolnych.
8. Jeżeli w domu będącym miejscem zamieszkania dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych, nie wolno przyprowadzad dziecka do oddziału przedszkolnego. Rodzice powinni byd świadomi wagi informacji dla
szkoły, jaką jest nieobecnośd dziecka z powodu przebywania rodziny na kwarantannie.
9. Należy ograniczyd przebywanie osób trzecich w budynku do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowa dezynfekcja rąk)

10. Z tego powodu, kontakty między rodzicami i wychowawcami będą odbywały się w znacznej większości technikami
komunikacji na odległośd (e-mail, Librus, telefon) bez możliwości prowadzenia "bieżących" rozmów podczas przyprowadzania
lub odbierania dziecka i wchodzenia do sali.
11. Rodzice/prawni opiekunowi zobowiązani są przekazad numer telefonu do tzw. "szybkiego kontaktu" pod którym będą
dostępni w nagłych przypadkach, a także przeglądad stronę internetową szkoły i korzystad z portalu Librus w celu
odczytywania/odbierania informacji organizacyjnych, które do tej pory były umieszczane na tablicach obok sal oddziałów
przedszkolnych.
12. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do pisemnego wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka
termometrem bezdotykowym, jeżeli zaistnieje taka koniecznośd, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
13. Rodzice/prawni opiekunowie są świadomi, że jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe w czasie
pobytu w oddziale przedszkolnym (w szczególności gorączkę, kaszel) zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, w towarzystwie wyznaczonej osoby dorosłej, aż do momentu
odebrania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów z oddziału przedszkolnego.
14. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w punkcie 13., rodzice zostają natychmiast poinformowani telefonicznie
o zaistniałym fakcie w celu pilnego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego.
15. Dziecko nie może przynosid ze sobą do oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek (na ten moment
oddziały przedszkolne rezygnują z tzw. "dnia zabawek" - do odwołania).
16. W szatni, w przydzielonych miejscach, powinny znajdowad się wyłącznie niezbędne rzeczy potrzebne dziecku (np. ubranie na
zmianę w podpisanym woreczku foliowym). Nie należy umieszczad tam napojów, przekąsek czy zabawek. Obuwie zamienne
należy schowad do worka.
17. Z sal oddziałów przedszkolnych zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekowad
(np. dywan, pluszowe zabawki, materiałowe zabawki).
18. Sale będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę.
19. Posiłki (śniadanie i obiad) będą wydawane systemem zmianowym ustalonym przez dyrektora.
20. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice zobowiązani są do przeprowadzania działao profilaktycznych w odniesieniu do dzieci,
w tym w szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

wyjaśnienia, jakie zasady obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone
systematycznego przypominania dzieciom o obowiązujących zasadach bezpieczeostwa i higieny osobistej
dbanie o czysty, świeży ubiór każdego dnia
utrwalania z dziedmi etapów mycia rąk, zwracanie uwagi na dokładne mycie rąk z użyciem mydła
zwracanie uwagi na częste mycie rąk przez dzieci w szczególności: przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po
powrocie z zajęd na świeżym powietrzu, po skooczonej zabawie danymi zabawkami
wdrażanie dzieci do umiejętnego zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu
wdrażanie dzieci do unikania dotykania twarzy oraz unikania wkładania do ust palców, zabawek, przyborów
i innych przedmiotów
wdrażanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz naukę tzw. "treningu czystości" (szczególnie u dzieci
młodszych), samodzielnego i umiejętnego korzystania z chusteczek higienicznych podczas wycierania nosa; w celu
ograniczenia do minimum bezpośredniego kontaktu podczas pomocy przez osobę dorosłą
Stara Wieś, dnia 1. 09. 2020 r.
Dyrektor: Marek Twaróg

