Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2020/2021
Dyrektora
z dnia 31.08.2020 r.

Procedury w zakresie zasad i trybu zapobiegania
zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19
w Niepublicznym Przedszkolu REKSIO w Sieradzu
§1
ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE
1. Każda grupa ma przyporządkowanych swoich nauczycieli. W miarę możliwości

należy unikać rotacji pracowników.
2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5

dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby
dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt
dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże
powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2
3. W miarę możliwości zostanie zapewniona taka organizacja pracy, która uniemożliwi

stykanie się ze sobą poszczególnych grup.
4. Placówka funkcjonować będzie od 6:30 do 18:00.
5. Dziecko nie może przynosić do placówki zabawek oraz innych niepotrzebnych

przedmiotów.
6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni

placówki wynoszący min. 1,5 m.
7. Personel pomocniczy i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi i personelem

opiekującym się dziećmi.
8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do placówki muszą zachować dystans

społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci oraz rodziców
wynoszący min. 1,5 m.

9. Dzieci oraz opiekunowie przebywają w placówce bez maseczek i rękawiczek.
10. Do placówki może być przyprowadzane wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów

sugerujących chorobę zakaźną.
11. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzić

dziecka do placówki.
13. Liczba osób trzecich przebywająca w placówce zostanie ograniczona do minimum.
14. Osoby trzecie muszą przebywać w placówce w maseczkach oraz dezynfekować

dłonie.
15. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka zostaje

mu

zmierzona

temperatura

oraz

zostaje

ono odizolowane

i

umieszczone

w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób.
O takim przypadku należy niezwłocznie poinformować rodzica/opiekuna prawnego,
w celu niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
16. Dzieci będą przebywać na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej

odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu.
17. Dzieci mogą korzystać ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw. Sprzęt będzie

regularnie dezynfekowany.
18. Dzieci mogą wychodzić na spacery przy zachowaniu wymaganej odległości od osób

trzecich.
§2
ORGANIZACJA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
1. Dziecko może być przyprowadzane do placówki przez jednego rodzica/opiekuna.
2. Przed wejściem do placówki są umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym.

Każda osoba dorosła przyprowadzająca dziecko jest zobligowana do dezynfekcji rąk.
3. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki musi być w maseczce i musi

zdezynfekować ręce.
4. Odstęp między rodzicami/opiekunami

na terenie całej placówki nie może być

mniejszy niż 1,5 m.
5. Każde dziecko po rozebraniu się powinno umyć ręce w łazience przy szatni przed

przyprowadzeniem go do sali dydaktycznej.
6. Rodzic odprowadza dziecko do wyznaczonej sali z zachowaniem odstępu min. 1,5 m

od opiekunów i innych dzieci.

7. Po zostawieniu dziecka rodzic/opiekun powinien niezwłocznie opuścić teren

placówki.
§3
ORGANIZACJA HIGEINY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
I POWIERZCHNI
1. Przy obu wejściach do placówki zostały zamontowane dozowniki z płynem

dezynfekującym oraz instrukcja dezynfekcji rąk. Każda osoba dorosła wchodząca do
placówki jest zobligowana zdezynfekować ręce.
2. Nauczyciele są zobligowani do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz

pilnowania dzieci, aby one także myły ręce szczególnie przed jedzeniem i po powrocie
ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
3. Dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła,

uchwytów, ram łóżeczek, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym blatów
w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków będzie przeprowadzana
dwukrotnie w ciągu dnia.
4. Dezynfekcja toalet oraz umywalek będzie przeprowadzana dwukrotnie w ciągu dnia.
5. Zabawki oraz pomoce dydaktyczne w salach zostaną ograniczone w celu zapewnienia

możliwości ich dezynfekowania. Po każdym użyciu zabawek przez dzieci zostaną one
umyte i zdezynfekowane.
6. Sale dydaktyczne oraz inne pomieszczenia w placówce będą wietrzona co najmniej

raz na godzinę.
§4
ORGANIZACJ CATERINGU
1. Woda pitna znajdująca się w salach może być używana wyłącznie przez opiekunów.
2. Wodę dzieciom podają opiekunowie.
3. Dostarczanie

cateringu

przez

firmę

zewnętrzną

musi

być

organizowane

z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.
4. Pracownicy przywożący catering muszą być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej

jak: fartuchy, maski/przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
5. Dostawa posiłków oraz odbiór brudnych naczyń musi się odbywać zgodnie z ciągiem

komunikacyjnym: droga czysta i brudna.
6. Liczba osób przywożących catering powinna zostać ograniczona do niezbędnego

minimum.

7. Pracownicy firmy zewnętrznej powinni zachować odstęp od pracowników placówki

wynoszący min. 1,5 m.
8. Pracownicy placówki pracujący przy organizacji żywienia wydawać będą posiłki przy

uwzględnieniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności.
9. Kontakt z dziećmi i nauczycielami zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.
10. Osoba wydająca

posiłki będzie zobligowana do posiadania okrycia wierzchniego,

rękawiczek oraz w razie potrzeby maseczki/przyłbicy.
11. W

pomieszczeniach kuchennych będzie utrzymana wysoka higiena. Mycie

i dezynfekcja powierzchni będzie odbywała się co najmniej dwa razy dziennie.
12. Naczynia wielorazowego użytku będą myte z użyciem detergentu i wyparzone

w temperaturze min. 60 stopni C.
§5
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. W placówce zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji zaopatrzone w środki

ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będą umieszczane osoby z objawami
chorobowymi/ podejrzeniem zakażania.
2. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Pracownicy, u których występują niepokojące objawy powinni pozostać w domu

i skonsultować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod
nr 999 lub 112.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika bądź dziecka objawów sugerujących

zakażenie koronawirusem należy go niezwłocznie odizolować od innych osób
i umieścić w izolatorium.
5. W powyższym przypadku należy zaprzestać przyjmowanie kolejnych dzieci do

placówki.
6. Należy powiadomić Dyrektora placówki.
7. Należy powiadomić właściwą miejscową stację sanitarno – epidemiologiczną

i stosować się do wydanych instrukcji i poleceń.

8. Obszar, w którym przebywał pracownik lub dziecko z podejrzeniem zakażenia należy

poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

przy ustaleniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
10. Należy przygotować listę osób mających kontakt z osobami, u których wystąpiło

podejrzenie zakażenia.

§6
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA
1. Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce

i dlaczego zostały wprowadzone.
2. Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,

np. pluszowe zabawki.
3. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze,

powinieneś je systematycznie dezynfekować.
4. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź

gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
5. Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem,

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
6. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj

przykład.
§7
OBOWIĄZKI RODZICA
1. Rodzicu, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce,

przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
2. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa

i ust podczas drogi do i z placówki.
3. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

4.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do
zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

5. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy

zabawek.
6. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
7. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
8. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
9. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację

dobrego przykładu.
Procedury obowiązują do odwołania.

Załącznik nr 1
do Procedury w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się
choroby COVID – 19 w Niepublicznym Przedszkolu REKSIO w Sieradzu

Sieradz, dn. ………………………………..

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Oświadczam, że moja córka/ mój syn:
…………………………………………………………………………………………………
( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nikt z członków najbliższej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych
np. podwyższona temperatura, kaszel, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata
smaku czy węchu i inne nietypowe.
Jednocześnie

oświadczam,

iż

jestem

świadom/świadoma

pełnej

odpowiedzialności

za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin tj.:


mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do
zakażenia COVID – 19 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia
w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie
sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie mogą zostać skierowane
na kwarantannę.



w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym
wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej,

niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby
i organy.


Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki
dezynfekujące.
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę
wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom
zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

……………………………
(podpis rodzica)

Załącznik nr 2
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choroby COVID – 19 w Niepublicznym Przedszkolu REKSIO w Sieradzu

…………………………………………

Sieradz, dn. ………………………

…………………………………………
( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

DEKLARACJA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

⎕ Zapoznałem/łam się z „Procedurami w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu
i rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19 w Niepublicznym Przedszkolu REKSIO
w Sieradzu”

⎕ Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „Procedur w zakresie zasad i trybu
zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19 w Niepublicznym
Przedszkolu REKSIO w Sieradzu” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim:
przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez objawów
sugerujących chorobę zakaźną oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego
dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej
wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

⎕ Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała - w razie zaobserwowania u dziecka
niepokojących objawów zdrowotnych

⎕ Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu
………………………..
(podpis rodzica)

