Procedura nr 1
Aktualizacja z dnia 23.11.2020 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OPRACOWANA NA
CZAS EPIDEMII

1. Na terenie Placówki pracownicy przestrzegają zasad zachowania bezpieczeństwa
i higieny
2. Przed wejściem do przedszkola wszyscy bezwzględnie dezynfekują dłonie i poddają
się procedurze pomiaru temperatury ciała.
3. Należy przestrzegać zasad Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci opracowanej
na czas zagrożenia epidemiologicznego – procedura nr 2
4. Każdemu dziecku przed wejściem na salę należy zmierzyć temperaturę
zdezynfekowanym bezdotykowym termometrem.
5. Należy zwracać uwagę, by dzieci często i regularnie myły ręce ciepłą wodą z
mydłem szczególnie bezpośrednio po wejściu do sali, przed jedzeniem, po
skorzystaniu z toalety.
6. Do Placówki mogą być przyprowadzane wyłącznie zdrowe dzieci, nie przejawiające
objawów chorobowych, sugerujących jakąkolwiek chorobę zakaźną.
7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Nie wolno
przyprowadzać dziecka do Placówki, jeżeli którykolwiek z domowników przebywa
w izolacji domowej.
8. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować
chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub
gorączkę powinien odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób.
Następnie niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania
ucznia z przedszkola. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą
zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się
temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się
wartość 36,6-37,0°C.
9. W przypadku objawów wskazujących na alergię górnych dróg oddechowych (np.:
katar, kaszel, kichanie) rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia
zaświadczenie lekarskie poświadczającego alergię dziecka
10. Zabawki i sprzęty, z których korzystają dzieci muszą być regularnie
dezynfekowane, a przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
dezynfekować są usunięte z sali.
11. Dzieciom należy stworzyć przestrzeń do swobodnej zabawy indywidualnej
zapewniając im zdezynfekowane zabawki.

12. Wymianę oraz sprzątanie zabawek kontroluje nauczyciel, tak by zapewnić
dzieciom wyłącznie czyste i bezpieczne materiały.
13. Sala, w której organizowane są zajęcia, musi być regularnie wietrzona - co
najmniej raz na godzinę.
14. Ogranicza się przebywanie w placówce osób trzecich. Mogą one przebywać w
placówce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu wszelkich
środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja
rąk.
15. Z uwagi na umiejscowienie przedszkolnego placu zabaw na czas zagrożenia
epidemicznego, wyjście na plac zabaw zorganizowane jest zgodnie
z procedurą nr 8 - PROCEDURA WYJŚCIA NA PLAC ZABAW
OPRACOWANA NA CZAS EPIDEMII, pozytywnie zaopiniowaną przez
Powiatową Stację Sanitarną w Bydgoszczy
16. Należy regularnie kontrolować stan czystości pomieszczeń i wyposażenia
przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym
blatów stołów oraz zabawek i pomocy dydaktycznych, z których korzystają dzieci.
17. By zachować czystość oraz sterylność pomieszczeń i przestrzeni do zabaw dla
dzieci (wykładzina), w przedszkolnej sali stosowane będzie dezynfekowanie
parownicą bądź ozonatorem.
18. Każdy pracownik zobowiązany jest do dbania o swoje zdrowie. Do pracy
przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez objawów sugerujących infekcję górnych
dróg oddechowych.
19. Do Placówki nie mogą przychodzić pracownicy, jeżeli w domu przebywa osoba w
w izolacji domowej.
20. Na terenie placówki opiekunowie między sobą powinni zachować dystans
społeczny wynoszący minimum 1,5 m.
21. Dzieci spożywać będą posiłki w uprzednio wyparzonych naczyniach
przedszkolnych. Posiłki wydawane będą z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności.
22. Przed posiłkami i po posiłkach blaty stołów oraz krzesła, z których korzystają dzieci
należy zmyć wodą z detergentem.

Procedura obowiązuje od 24.11.2020 r do odwołania.

