Procedura nr 3a
Aktualizacja z dniem 23.11.2020

PROCEDURA WYJŚCIA NA PLAC ZABAW
OPRACOWANA NA CZAS EPIDEMII

1. Nauczyciel zapoznaje dzieci z miejscem i celem wyjścia:
- przejściem na przedszkolny plac zabaw;
- spacerem – pieszą wycieczką.
2. Nauczyciel przypomina dzieciom ustalone zasady bezpieczeństwa podczas wyjść na
wycieczki i spacery oraz pobytu na placu zabaw jak i zasady zachowania
bezpieczeństwa podczas zagrożenia epidemicznego.
3. Nauczyciel wpisuje się do zeszytu wyjść na spacery i wycieczki.
4. Nauczyciel przelicza stan osobowy dzieci.
5. Dzieci idą w pojedynczej kolumnie – jeden za drugim starając się zachować dystans
społeczny.
6. Nauczyciel ustala z innymi wychowawcami godziny wyjścia z przedszkola tak, by
każda grupa miała inną godzinę wyjścia i powrotu do placówki.
7. Dzieci 5. i 6 – letnie wychodzą poza teren przedszkola w maseczkach
ochronnych/przyłbicach (zasłaniając usta i nos).
8. Wyklucza się układ w parach, trzymanie się za ręce.
9. Podczas wycieczki pieszej na czele kolumny zawsze idzie kierownik wycieczki przy
pierwszym dziecku, drugi nauczyciel (opiekun) idzie na końcu kolumny przy ostatnim
dziecku.
10. Podczas spaceru, wycieczki nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.
11. Podczas spaceru, pieszej wycieczki należy zawsze maszerować prawą stroną chodnika
bądź jeśli chodnik jest przy ruchliwej ulicy możliwe jest chodzenie lewą stroną.
12. Sprzęty na placu zabaw są regularnie czyszczone

z użyciem detergentu lub

dezynfekowane.
13. Sprzęty, które nie mogą być poddane skutecznej dezynfekcji zostają wyłączone z
użytkowania do odwołania.
14. Na przedszkolnym placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa dzieci. Po pobycie
każdej grupy należy zapewnić czas na dezynfekcję i czyszczenie sprzętów.
15. Dzieciom należy stworzyć przestrzeń do swobodnej zabawy indywidualnej.
16. Podczas zabawy zachowywany jest dystans społeczny pomiędzy dziećmi oraz
pracownikami.
17. Nauczyciel przez cały czas zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi.
18. Każdemu dziecku po powrocie, przed wejściem na salę należy zmierzyć temperaturę
bezdotykowym termometrem.

19. Należy zwracać uwagę, by dzieci często i regularnie myły ręce ciepłą wodą z
mydłem szczególnie bezpośrednio po powrocie z placu zabaw i ze spaceru do sali.
Procedura obowiązuje od 24.11.2020 r do odwołania.

