Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Żłobka i Przedszkola
po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem
(COVID-19) oraz postepowania na wypadek wystąpienia zakażenia
koronawirusem (COVID-19) u dzieci i pracowników i zapobiegania
wystąpienia koronawirusa (COVID-19) w Zameczek Niepublicznym
Przedszkolu Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach oraz
Niepublicznym Żłobku Zameczek.

I. Podstawa prawna










Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19. ( Dz.U. 2020 poz. 780)
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.
59),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6
poz. 69 ze zm.)
Statut żłobka i przedszkola Zameczek.
Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego nałożone przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

II. Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest:
 ustalenie zasad organizacji i bezpiecznego funkcjonowania żłobka i
przedszkola w czasie pandemii COVID-19;
 ustalenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia w żłobku i przedszkolu
COVID-19 oraz zasad postepowania w celu zapobiegania wystąpienia COVID19.

III. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników żłobka i przedszkola, wychowanków
żłobka i przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

1

§1
Postanowienia ogólne
1. W dalszych paragrafach niniejszej procedury nazwę „Procedura organizacji i
bezpiecznego funkcjonowania żłobka i przedszkola po zakończeniu zawieszenia
działalności związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz postępowania na wypadek
zakażenia koronawirusem (CODIV-19) i zapobiegania wystąpienia koronawirusa
(COVID-19)” zastępuje się nazwą „Procedura”.
2. W niniejszej procedurze nazwę „Zameczek Niepubliczne Przedszkole Aktywności
Twórczej Montessori w Siedlcach oraz Niepubliczny Żłobek Zameczek” rozumie się
jako Żłobek i Przedszkole.
3. Ilekroć mowa jest w Procedurach o rodzicach należy przez to także rozumieć
opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do odbioru i przyprowadzania dziecka
do Żłobka i Przedszkola.
4. Każdy z Rodziców zobowiązany jest przed rozpoczęciem przyprowadzania dziecka do
Żłobka i Przedszkola do podpisania oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do
niniejszych Procedur. Odmowa podpisu jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczęszczania dziecka do Żłobka i Przedszkola.
5. W Żłobku organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
6. W Przedszkolu organizowane są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze.
Podstawa programowa dla dzieci nieobecnych realizowana jest nadal w trakcie zajęć
za pośrednictwem komunikowania się na odległość (nauka zdalna).
7. W Żłobku i Przedszkolu organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pozostałe zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka realizowane są nadal za pośrednictwem
komunikowania się na odległość (nauka zdalna).
8. W Przedszkolu organizowane są zajęcia rewalidacyjne w ramach orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe zajęcia w ramach orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego realizowane są nadal za pośrednictwem
komunikowania się na odległość (nauka zdalna).
9. W Przedszkolu zawieszono do odwołania zajęcia dodatkowe.

§2
Ogólne zasady organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Żłobka i Przedszkola
1. Do Żłobka i Przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe.
2. Dziecko chore lub dziecko, u którego podejrzewa się objawy choroby tj. katar,
przeziębienie, kaszel, podwyższona temperatura, ból głowy, mięśni, biegunka lub
wymioty, wyraźne zmiany w zachowaniu lub dziecko, u którego w domu przebywa
osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz w przypadku
kontaktów rodziny dziecka z osobą przybywającą z zagranicy nie może uczęszczać do
Żłobka i Przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
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3. Dzieciom przebywającym w Żłobku i Przedszkolu należy przypominać o częstym i
dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw oraz po skorzystaniu
z toalety.
4. Podczas pobytu w Żłobku i Przedszkolu będzie mierzona temperatura ciała u dzieci
wykazujących symptomy zakażenia koronawirusem (COVID-19) za pomocą
termometrów bezdotykowych.
5. Nauczyciele i opiekunowie na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dzieci lub
zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w Żłobku i Przedszkolu.
6. W sytuacji przyprowadzenia do Żłobka i Przedszkola dziecka chorego odmawia się
jego przyjęcia i zawiadamia się niezwłocznie o tym dyrektora.
7. W przypadku
wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych w czasie
przebywania dziecka w Żłobku i Przedszkolu zawiadamia się niezwłocznie rodziców,
a dziecko izoluje się od reszty grupy w specjalnie przeznaczonym do tego
pomieszczeniu.
8. W salach żłobkowych i przedszkolnych, w widocznym miejscu należy umieścić
numery telefonów do: najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, organu
prowadzącego, kuratora oświaty, służb medycznych.
9. W salach żłobkowych i przedszkolnych, w widocznym miejscu należy umieścić
informacje z numerami telefonów do rodziców w celu łatwej komunikacji z rodzicami.

§3
Szczegółowe zasady organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Żłobka i Przedszkola
I. Rodzice przyprowadzający dziecko do Żłobka i Przedszkola zobowiązani są do:
a) Przyprowadzenia dziecka wyłącznie zdrowego, bez żadnych objawów
chorobowych lub infekcji, które nie miało kontaktu z osobą chorą, z objawami lub
zakażoną koronawirusem lub przybywającą z zagranicy.
b) Niezwłocznego reagowania na każde wezwanie Żłobka i Przedszkola co do
pogarszającego się stanu zdrowia dziecka.
c) Bieżącego informowania nauczycieli i opiekunów o stanie zdrowia dziecka.
d) Nie przynoszenia żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek i zadbania o
to, aby dziecko takich nie przynosiło.
e) Przyprowadzania i odbierania dzieci w maseczkach ochronnych, a po wejściu na
teren Żłobka i Przedszkola zdezynfekowania dłoni płynem do dezynfekcji lub
włożenia rękawiczek ochronnych.
f) Przyprowadzając lub odbierając dzieci należy zachować dystans społeczny w
odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.
g) Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu
(Strefa wejścia), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.
h) Zabrania się wchodzenia przez Rodziców na teren Żłobka i Przedszkola bez
ważnego uzasadnionego powodu.
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i) Rodzic, który z uzasadnionych powodów wejdzie na teren Żłobka i Przedszkola
musi założyć fartuch ochronny z długim rękawem, maseczkę lub przyłbicę,
ochraniacze na buty.
j) Rodzice dzieci są zobowiązani do przestrzegania wyżej wymienionych wytycznych.
II. Opieka nad dziećmi w Żłobku i Przedszkolu powinna być zorganizowana według
następujących zasad:
a) Zaplanowanie organizacji pracy placówki na podstawie analizy informacji
zebranych od rodziców zdalnie (np. telefonicznie lub mailowo) o liczbie dzieci i
godzinach ich przebywania w placówce
b) Przebywanie jednej grupy dzieci w wyznaczonej i stałej sali, bez możliwości
łączenia grup.
c) Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie, chyba, że z przyczyn
niezależnych nie ma takiej możliwości.
d) W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach można
zwiększyć liczbę dzieci w grupie – do 14 osób.
e) Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może
być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
f) W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (pulki, skakanki, obręcze itp.) należy je
dokładnie czyścić lub dezynfekować.
g) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
h) Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwić stykanie się ze sobą
poszczególnych grup dzieci.
i) Nauczyciele i opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
j) Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem
opiekującym się dziećmi.
k) Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (założenie fartucha
ochronnego z długim rękawem, maseczki lub przyłbicy, ochraniaczy na buty,
tylko osoby zdrowe).
l) Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka
( listy z numerami telefonicznymi rodziców).
ł) Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie
podmiotu, przy zachowaniu zmianowości grup, bez możliwości wzajemnego
kontaktu.
m) Sprzęt na placu zabaw podlega codziennej dezynfekcji. Należy go także
dezynfekować po zejściu każdej grupy. Jeśli nie ma takiej możliwości należy
zabezpieczyć go przed używaniem. Dokonaną dezynfekcję należy odnotować
każdorazowo w karcie dezynfekcji – załącznik nr 2.
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n) Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu, a w okresie
występowania pandemii COVID-19 odwołane zostają wyjścia i wycieczki poza
teren placówki.
o) Dokonaną dezynfekcję w sali należ odnotować każdorazowo w karcie kontroli
dezynfekcji - załącznik nr 3-4-5-6.
p) Unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
r) Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady
bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone
III.

Zasady organizacji żywienia dzieci w Żłobku i Przedszkolu:
a) Przy organizacji żywienia należy dodatkowo wprowadzić zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę
możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony
osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną
uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych
oraz sztućców.
b) Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego
przeznaczonych, w tym rekomenduje się spożywanie posiłków w małych grupach.
c) Po każdym posiłku należy dokonać czyszczenia blatów stołów i poręczy krzeseł po
każdej grupie.
d) Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
§4
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do/z Żłobka i Przedszkola

I.

Ustalenie stanu zdrowia dziecka.
1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie
dotyczące stanu zdrowia dziecka, dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w
placówce oraz zobowiązuje się do przestrzegania Procedur obowiązujących w
placówce, związanych z reżimem sanitarnym.
2. Pracownik placówki pełniący dyżur w Strefie wejścia każdorazowo przed odebraniem
dziecka ocenia jego stan zdrowia.
3. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania
czy zdrowia dziecka.

II. Przyprowadzanie dziecka do Żłobka i Przedszkola.
1. Drzwi wejściowe do placówki są zamknięte na klucz.
2. Rodzic powiadamiania pracownika placówki pełniącego dyżur w Strefie wejścia o
przyprowadzeniu dziecka poprzez jedną z form kontaktu:
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informacja na Messenger grupowy,
kontakt telefoniczny na telefon służbowy placówki,
dzwonek przy drzwiach wejściowych.

3. W wyznaczonym do tego miejscu, tzw. Strefa wejścia (przed budynkiem) rodzic czeka
na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnej oceny stanu zdrowia
dziecka i jego samopoczucia.
4. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od
innych osób oraz stosowania środków ochrony osobistej, tj. rękawiczek, maseczki lub
przyłbicy.
5. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań pracownik placówki odbiera
dziecko od rodziców. Wówczas odpowiedzialny jest za zaprowadzenie dziecka do
szatni, pomoc w przebraniu się, umycie z dzieckiem rąk oraz zaprowadzenie do
odpowiedniej sali. Pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte w wywiadzie
informacje.
III. Odbieranie dziecka z Żłobka i Przedszkola.
1. Rodzic powiadamia pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru
dziecka poprzez jedną z form kontaktu:




informacja na Messenger grupowy,
kontakt telefoniczny na telefon służbowy placówki,
dzwonek przy drzwiach wejściowych.

2. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu (przed budynkiem)
utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
3. Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce, pomaga ubrać się w szatni
i prowadzi do rodzica.
4. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny,
komunikator oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.
§5
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
2. Dyrektor dokonuje monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
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powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w
indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki lub
przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np.
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej
sytuacji).
Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcji
dezynfekcji rąk.
Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez
pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp., z
których pracownik korzystał danego dnia pracy.
Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych.
Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem
do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.
Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w pomieszczeniu gospodarczym
oraz poszczególnych salach.
Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki
jednorazowe.
Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Dokonaną dezynfekcję podmiotu należ odnotować każdorazowo w karcie kontroli
dezynfekcji - załącznik nr 7.
§6

Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia lub ryzyka zakażenia koronawirusem
w Żłobku i Przedszkolu

I . Objawy choroby COVID- 19
1. Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub
ludzi. U ludzi wiadomo, że kilka koronawirusów powoduje infekcje dróg
oddechowych, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak zespół
oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności
oddechowej (SARS). Ostatnio odkryty koronawirus powoduje chorobę COVID-19.
2. Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Niektórzy
pacjenci mogą odczuwać bóle, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła lub
biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektóre osoby
zarażają się, ale mają bardzo łagodne objawy. Większość osób (około 80%) dochodzi
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do siebie po chorobie bez konieczności leczenia szpitalnego. Około 1 na 5 osób, które
zachorują na COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem. Starsi
ludzie i osoby z dodatkowymi problemami medycznymi, takimi jak wysokie ciśnienie
krwi, problemy z sercem i płucami, cukrzyca lub nowotwór, są bardziej narażone na
ciężkiprzebieg choroby. Jednak nawet osoby z bardzo łagodnymi objawami COVID19 mogą przenosić wirusa.
II. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka COVID-19
1. Dyrektor Żłobka i Przedszkola prowadzi działania mające na celu zapobieganie
wystąpienia COVI-19.
2. Dyrektor Żłobka i Przedszkola ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
3. Jeżeli nauczyciel i opiekun zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na stan
chorobowy – zakażenie koronawirusem (CODIV-19) (tj. m.in. podwyższona
temperatura ciała, uporczywy kaszel, ból głowy, ból mięśni, wyraźne zmiany w
zachowaniu, duszność i problemy z oddychaniem) natychmiast powiadamia o
dolegliwościach dziecka rodziców (prawnych opiekunów), Dyrektora Żłobka i
Przedszkola oraz stację sanitarno – epidemiologiczną lub oddział zakaźny i stosuje się
do wydawanych instrukcji i zaleceń.
4. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z
Żłobka/Przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w
grupie.
5. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi),
nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z
osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka.
Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni
opiekunowie) podają na stosownym upoważnieniu.
6. Nauczyciel i opiekun, który zauważył niepokojące objawy u dziecka zobowiązany jest
natychmiast odizolować dziecko od pozostałych osób znajdujących się na terenie
przedszkola, do specjalnie przygotowanego pomieszczenia (izolatorium) do momentu
przybycia rodzica (opiekuna prawnego) lub w przypadku braku możliwości
skontaktowania się z rodzicami oraz osobami upoważnionymi - pogotowia
ratunkowego
7. Nauczyciel i opiekun, który zaobserwował objawy wskazujące na zakażenie
koronawirusem (COVID-19) opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców
(opiekunów prawnych), osób upoważnionych lub pogotowia ratunkowego. Nauczyciel
zobligowany jest do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i powinien być
zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki,
maseczkę ochronną lub przyłbicę, fartuch ochronny z długim rękawem.
8. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie
wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki.
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9. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie tj. klamki, blaty, zabawki, przybory szkolne i inne, których mogło
dotykać.
10. W sytuacjach nagłych (tj. utrata przytomności, duszności, zasłabnięcia i omdlenia)
nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy
przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności.
11. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem COVID-19,
Dyrektor placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem
sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji.
12. Dyrektor Żłobka i Przedszkola informuje rodziców, że w przypadku
nieprzewidzianego zamknięcia placówki należy mu się zasiłek opiekuńczy.
13. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej,
zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest
po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla
innych wychowanków Żłobka i Przedszkola.

III. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u pracownika COVID-19
a) Pracownicy zobowiązani są do stawiania się w pracy wyłącznie w dobrym stanie
zdrowotnym.
b) Pracownicy w stanach infekcji tj: kaszel, katar, podwyższona temperatura, ból głowy
i mięśni, ogólne osłabienie organizmu nie powinni stawiać się w pracy.
c) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) Dyrektor lub inny
pracownik wskazany przez Dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy.
Należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz
powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do
wydanych instrukcji i poleceń.
d) Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie
koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających
na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium).
e) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).
f) Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19)
pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia
obowiązków służbowych na terenie placówki.
g) Nauczycielom i opiekunom przeprowadza się szkolenie z Procedur związanych z
funkcjonowaniem placówki oraz postepowaniem w przypadku pojawienia się
podejrzenia wystąpienia koronawirusa.

9

IV. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem, należy niezwłocznie
sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Żłobka i
Przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu
inspektorowi.

§7
Działania Żłobka i Przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej
1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i
edukacyjnych (dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, umieszczenie
w widocznym miejscu instrukcji mycia i dezynfekcji rąk i ich egzekwowanie,
bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
2. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal żłobkowych i przedszkolnych, co
najmniej raz na godzinę.
3. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa
na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku
fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ
odpornościowy wychowanka. Prowadzenie jej przy otwartych oknach.
4. Rezygnacja z mycia zębów, nalewanie wody z dystrybutorów znajdujących się w
salach przez nauczycieli i opiekunów.
5. Edukacja dzieci w zakresie:
a. prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej,
spuszczanie wody),
b. mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
c. mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
d. prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców,
spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów
tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
e. zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i
zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
f. prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w
jednorazową chusteczkę.
6. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz
zdrowia.

§8
Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem niniejszej procedury odpowiada Dyrektor
Żłobka i Przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
pracownicy Żłobka i Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie.
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3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z
niniejszą procedurą odpowiada Dyrekcja Żłobka i Przedszkola.
4. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 06.05.2020r. i obowiązuje do odwołania
przez Dyrekcję Żłobka i Przedszkola.

………W. Cholewa-Baranowska……
………………M. Dróżdż…………………
Podpis Dyrektora
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