Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa na terenie
Przedszkola Miejskiego nr 51 w Sosnowcu w okresie pandemii COVID-19

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA/ODBIERANIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 51 W SOSNOWCU
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1. Pierwszeństwo przyjęcia do placówki mają dzieci pracowników systemu ochrony
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych realizujący zadania oraz realizujące zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Z przedszkola mogą korzystać te dzieci, których rodzice/rodzic samotnie
wychowujący dziecko nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej
z opieką nad dzieckiem w domu spełniających warunki:
a) nie korzystają z urlopu, opieki na dziecko, zwolnienia lekarskiego,
b) nie są objęci kwarantanną lub nadzorem sanepidu,
c) w dniu w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu, będą czynni
zawodowo.
3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4. Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża
automatycznie zgodę na:
a) kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury,
b) odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów
chorobowych u dziecka,
c) wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w przedszkolu
w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych
u dziecka,
d) wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych
sugerujących zarażenie wirusem COVID-19
5. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić
dziecko na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:
a) zakładanie maseczki na czas przejścia do przedszkola (dotyczy dziecka
powyżej 4 roku życia)
b) niepodawanie ręki na przywitanie,
c) unikanie dotykania oczu, nosa, ust,
d) myciu rąk po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,
e) kasłaniu, kichaniu w tzw. „łokieć”,
f) niezabierania do przedszkola zabawek domowych oraz innych zbędnych
rzeczy,
g) zgłaszaniu nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),

h) niewkładania do ust zabawek,
i) nowy wygląd zewnętrznych pracowników obsługi (fartuchy ochronne,
rękawiczki, przyłbice) związany jest z zasadami bezpieczeństwa i nie
powinien dziecka przestraszyć.
6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
7. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola
jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni głównej przedszkola,
w której może przebywać jednorazowo 2 rodziców z dziećmi. Rodzice oczekują
na wejście do przedszkola przed przedszkolem z zachowaniem dystansu
społecznego.
10. Dzieci korzystające z opieki przedszkola przyjmowane będą bezpośrednio od
rodzica z szatni głównej przedszkola i przekazywane pod opiekę pracownika
przedszkola.
11. Przed wejściem do szatni głównej rodzic powinien skorzystać z płynu
dezynfekującego do rąk, należy założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta
i nos.
12. Przed przekazaniem dziecka pracownikowi przedszkola zostanie dziecku
wykonany pomiar temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym. Dziecko
z temperaturą ciała powyżej 37 stopni C nie zostanie w danym dniu przyjęte do
przedszkola.
13. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do przedszkola zabawek z domu.
14. Wszelkie kontakty rodziców z pracownikami przedszkola odbywają się wyłącznie
telefonicznie (32 263-14-31), za pośrednictwem poczty elektronicznej
(p51@sosnowiec.edu.pl), strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 42
(sp42.sosnowiec.pl). Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do
niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, obuwie ochronne, dezynfekcja rąk).
15. Jeżeli podczas pobytu w przedszkolu dziecko przejawia niepokojące objawy
choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem
minimum 2 m odległości od innych osób. O tym fakcie zostaną niezwłocznie
powiadomieni telefonicznie rodzice dziecka w celu pilnego odebrania dziecka
z przedszkola. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicem zostanie
wezwane pogotowie ratunkowe.
16. W grupie przedszkolnej może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych
przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci- nie
więcej niż o 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. Ze względów
organizacyjnych zostają utworzone grupy dzieci zgodnie z deklarowanymi przez
rodzica godzinami pobytu dziecka w przedszkolu bez względu na wiek dziecka.
17. Grupa dzieci będzie przebywać w jednej wyznaczonej sali lub na terenie ogrodu
przedszkolnego. Z sali, w której przebywają dzieci zostały usunięte przedmioty
i sprzęty, których nie można dezynfekować między innymi zabawki pluszowe, lalki
z materiału, wykładziny dywanowe.

18. Eliminuje się obowiązek mycia zębów, odpoczynek dzieci najmłodszych na
leżakach.
19. Zobowiązuje się rodzica w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do
przedszkola do podpisania deklaracji i oświadczenia dotyczącego: stanu zdrowia
dziecka, zgody na pomiar temperatury ciała, zatrudnienia rodziców, godzin pobytu
dziecka w przedszkolu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.1, wzór
deklaracji stanowi załącznik nr 1.2
20. Procedura obowiązuje od dnia otwarcia przedszkola celem sprawowania opieki
nad dzieckiem do odwołania.
Procedurę opracowano na podstawie wytycznych
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowie, Ministerstwa
i wprowadzono zarządzeniem dyrektora.

Głównego Inspektora
Edukacji Narodowej

