PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PRZECIWEPIDEMICZNE
DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „Mały Żaczek”
ACK PRZY PUZ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W
MŁAWIE


Ze względu na sytuację epidemiczną przedszkole otwarte jest od godz 7.00 do 16.00, a
organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.



W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać będą te dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.



Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.



Grupy będą przebywały w wyznaczonych i stałych salach.



W grupie może przebywać 14 dzieci.



Przedszkole ogranicza przebywanie w placówce osób z zewnątrz.



Przy wejściu do przedszkola bezwzględnie jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk
i wszyscy dorośli zostaną zobligowani do korzystania z niego.



Dziecko odbiera od rodzica pracownik przedszkola w wiatrołapie po czym mierzy dziecku
temperaturę.



Temperatura właściwa określona jest jako do 37,2 st. C. Jeśli temperatura ciała dziecka jest
wyższa dziecko zostaje przekazane rodzicowi.



Pracownik przedszkola rozbiera dziecko oraz po skończonym pobycie dziecka w
przedszkolu ubiera dziecko i przekazuje rodzicowi w wiatrołapie po wcześniejszym
kontakcie z wychowawcą.



Dzieci do przedszkola musza przyprowadzane przez osoby zdrowe.



Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola.



Pracownicy przedszkola zostaną zaopatrzeni
w tym rękawiczki, maseczki ochronne.



W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.



Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki
placów zabaw i boisk.
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Prace porządkowe w Przedszkolu będą przeprowadzane, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
do spożywania posiłków.



Przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej
i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.



Przygotowano ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (kontakt telefoniczny
wychowawcy z rodzicem).



W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w grupie najmłodszej nie będzie
organizowane leżakowanie.



Zorganizowano bezpieczne spożywanie posiłków m.in. spożywanie posiłków w małych
grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł.



Dzieci posiłki spożywają posiłki w salach.



Dostawca cateringu dostarcza posiłki w jednorazowych pojemnikach i sztućcach.



Z sali usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
np. pluszowe zabawki.



Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.

Pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z stacją
sanitarno – epidemiologiczną i pracodawcą.

