Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dla dzieci i nauczycieli
korzystających zajęć rewalidacji i/lub wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka dla Przedszkola Publicznego nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi
we Włocławku
w związku z działalnością placówki w czasie pandemii koronawirusa
Opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze
zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844
ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.
410),
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).
5. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
4.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydane

na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca

1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz.9 oraz z 2020r. poz.
322,374 i 576).



Na zajęcia rewalidacyjne i /lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka można
przyjąć tylko dzieci zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych.



Ze względu na konieczność całościowej dezynfekcji sal i łazienek przedszkole będzie
dostępne dla dzieci do godziny 16.00.



Rodzic przed przyjęciem dziecka

zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o

zamiarze korzystania z zajęć rewalidacji i/lub

wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka w czasie epidemii ( załącznik do pobrania) oraz wyrażenia zgody na
każdorazowe mierzenie temperatury dziecka


Rodzic/opiekun ma obowiązek zapewnić dziecku powyżej 4 roku maseczkę ochronną.



Dziecku przy wejściu do przedszkola mierzona jest temperatura, gdy temperatura
powyżej 37º C rodzic zabiera dziecko do domu.



Rodzice/opiekunowie są zobligowani do dezynfekcji dłoni przy wejściu, zakładania
rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa maseczką ochronną.



Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki
z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem na 15 m².



Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.



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

Procedura szczegółowa :



Po wejściu na teren placówki dziecku mierzona jest temperatura , następnie
dezynfekuje dłonie , pod opieka nauczyciela udaje się do wyznaczonej łazienki
w celu umycia dłoni.



W trakcie zajęć dziecko i nauczyciel przebywają w wyznaczonym pomieszczeniu
dostosowanym do zajęć zgodnie z wymogami SANEPIDU na czas zwalczania
z epidemii ,( w miarę możliwości nauczyciel rozmawia z dzieckiem na temat
unikania dotykania oczu, nosa i ust )



Po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza dziecko do szatni (dezynfekcja
dłoni) i ubiera po czym oddaje rodzicowi .



Osoba z personelu technicznego dokonuje dezynfekcji sprzęt rehabilitacyjny
biurko ,stolik ,krzesło oraz sprzęty i pomoce wykorzystane na zajęciach oraz
następuje wietrzenie pomieszczenia .

