Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie placówki w związku
z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemicznym w kraju
w Przedszkolu nr 41 Sióstr Augustianek w Krakowie

I. Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 59),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 Statut Przedszkola nr 41 Sióstr Augustianek w Krakowie,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
 Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS.
II. Cel procedury
Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem
na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.
III. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
 zasad pracy dla pracowników,
 zasad organizacji opieki w placówce,
 zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,
 zasad dezynfekcji,
 zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,
 zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia
COVID-19.
IV. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola,
a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

V. Praca personelu
1. Pracownik po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru temperatury.
Gdy nie przekracza ona 37°C, oraz nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może
rozpocząć pracę i udać się na swoje stanowisko pracy.
2. Przed wejściem na salę, czy przed rozpoczęciem pracy w kuchni, czy też na innym
stanowisku pracy, pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce.
3. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony podczas przygotowywania
i podawania posiłków, w fartuch ochronny, rękawiczki oraz przyłbicę. Przed
przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.
4. Pracownicy przestrzegają ścieżek komunikacyjnych, wyznaczonych przez dyrektora
Przedszkola względem ich stanowisk pracy.
5. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem
opiekującym się dziećmi.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki lub przyłbice, a także fartuchy
z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów
higienicznych u dziecka).
7. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 2 metrowej odległości
między sobą.
VI. Organizacja opieki w placówce
1. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przydzieleni
są ci sami opiekunowie.
2. W grupie przedszkolnej może przebywać do 25 dzieci. Minimalna przestrzeń
do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 1,5 m² na każde jedno
dziecko i każdego opiekuna.
3. Do przedszkola może być przyjętych za zgodą organu prowadzącego max 100 dzieci
do czterech grup zbliżonych wiekowo.
4. W sali, w której przebywa grupa, są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek jest ograniczona.
5. Nauczyciel sprawuje nad dziećmi funkcję dydaktyczno-wychowawczą. Dba o zachowanie
dystansu między dziećmi.
6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu, a o zabawkę, którą chcą się
pobawić indywidualnie, będą prosić nauczyciela. Po zabawie, zabawka zostanie odłożona
w umówionym miejscu do dezynfekcji przez personel pomocniczy.
7. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci
na placu zabaw, posiłków, jak również podczas zajęć.
8. Grupy przedszkolne nie mogą się spotykać.
9. Na przedszkolnym placu zabaw może przebywać maksymalnie dwie grupy dzieci, na dwóch
oddzielonych od siebie miejscach.
10. Sprzęty na palcu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie przez konserwatora.
11. Można wychodzić z podopiecznymi na spacery poza teren placówki, z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego.
12. Zakazuje się na terenie placówki mycia zębów przez dzieci do odwołania.
13. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi.
14. W każdej grupie w widocznym miejscu umieszczona zostaje lista dzieci z aktualnymi
telefonami do rodziców (opiekunów prawnych) oraz numerami telefonów do organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

15. Każda grupa zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy.
16. W trakcie pobytu w przedszkolu dzieciom jest mierzona temperatura. Wystąpienie
temperatury wyższej niż 37,5 °C, skutkuje natychmiastową izolacją od grupy i wezwaniem
rodzica do odbioru dziecka z przedszkola (telefonicznie i smsem).
17. Mierzenie temperatury oraz dezynfekcja sprzętów są czynnościami podlegającymi
monitorowaniu.
VII. Gastronomia
1. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków, które po użyciu przekazywane
są do zmywalni.
2. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem
w celu przygotowania posiłku wodą z detergentem.
3. Dostawcy towaru pozostawiają go w wyznaczonym miejscu przed budynkiem przedszkola,
gdzie opakowania są dezynfekowane przez konserwatora a następnie wnoszone przez niego
na teren przedszkola.
4. Podczas przygotowywania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki
jednorazowe, maseczki lub przyłbice.
5. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
6. Do kuchni, jadalni i do zmywalni mogą wejść tylko pracownicy odpowiadający za pion
żywieniowy.
7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce i wyparzać w temperaturze
minimum 60 °C.
VIII. Dezynfekcja
1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.
2. Rodzice/ opiekunowie wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywająca nos i usta.
3. Dzieci myją ręce zawsze przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu
z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.
4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci
nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice,
a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania
zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

IX. Przebywanie osób trzecich
1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego
wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych.
2. Płatności za przedszkole odbywają się tylko drogą elektroniczną.
3. Dostawcy towarów pozostawiają go do dezynfekcji i odbioru w umówionym miejscu przed
budynkiem przedszkola.
4. Interesanci przyjmowani są w holu przedszkolnym i zobowiązani są do posiadania własnych
środków ochrony osobistej: rękawiczek i maseczek. Przy wejściu mają obowiązek
zdezynfekowania rąk (także w rękawiczkach ochronnych). Po ich wyjściu należy
zdezynfekować wszystkie dotykane powierzchnie.

Procedura wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r.
Podpis dyrektora przedszkola:

