Procedury obowiązujące w Publicznym Przedszkolu
w Szewnie od 6 maja 2020r.
w trakcie epidemii COVID-19

opracowane 5 maja 2020r.
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780).
oraz
w oparciu o:

I.

Organizacja opieki
1.

Rodzice dokonują zgłoszenia dziecka do przedszkola, na co najmniej 3 dni robocze przed
planowanym objęciem dziecka opieką przedszkolną składając Kartę zgłoszenia dziecka
stanowiącą załącznik nr 1 do Procedur obowiązujących w Publicznym Przedszkolu

w Szewnie od 6 maja 2020r. w trakcie epidemii COVID-19

2.

Rodzice wraz z Kartą zgłoszenia składają:

 Oświadczenie o zapoznaniu z treścią procedur bezpieczeństwa w Publicznym

Przedszkolu w Szewnie W CZASIE EPIDEMII COVID-19 i zobowiązaniu do ich
przestrzegania stanowiące załącznik nr 2 do Procedur obowiązujących w

Publicznym Przedszkolu w Szewnie od 6 maja 2020r. w trakcie epidemii
COVID-19
 Oświadczenie o bezpieczeństwie stanowiące załącznik nr 3 do Procedur
obowiązujących w Publicznym Przedszkolu w Szewnie od 6 maja 2020r.
w trakcie epidemii COVID-19


Wypełnioną Kartę zgłoszenia oraz oświadczenia należy przesłać na adres e-mail
zspszewna@wp.pl lub wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki znajdującej się
przed wejściem głównym do Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie (od strony
cmentarza)

Rodzice zgłaszają dziecko do przedszkola, wówczas, gdy nikt z domowników nie
odbywa kwarantanny, ani izolacji z powodu COVID-19.
4. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe.
5. W chwili widocznych oznak choroby dziecka, nie zostanie ono w danym dniu
przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów
chorobowych.
6. W przedszkolu dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka
7. W sytuacji przejawiania niepokojących objawów choroby następuje odizolowanie
dziecka w odrębnym pomieszczeniu.
3.

8. Rodzice zobowiązani są

do:

1) Uaktualnienia oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
2) Zgłoszenia dzwonkiem, znajdującym się przy drzwiach wejściowych do placówki, przyjścia
z dzieckiem/ po dziecko.
3) Czekania z dzieckiem / na dziecko na zewnątrz budynku.
4) Przekazania dziecka przed wejściem do przedszkola wyznaczonemu pracownikowi.
5) Zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry.
6) Przestrzegania wszelkich środków bezpieczeństwa w postaci osłony ust i nosa oraz założonych
jednorazowych rękawiczek ochronnych w czasie kontaktu z innymi uczestnikami życia
przedszkolnego,
7) Przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłączenie zdrowego dziecka (bez kaszlu, kataru,
podwyższonej temperatury ciała - powyżej 37°C) oraz do natychmiastowego odebrania
dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu
w placówce.
8) Nieprzynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek oraz innych niepotrzebnych
przedmiotów.
9) Poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie
COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu (podejrzenie zachorowania, kwarantanna).

9. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej sali.
10. Do jednej grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele przez okres dwóch
11.

12.

tygodni.
Powstaje grupa wsparcia dla nauczycieli: dwie kucharki oraz osoba dezynfekująca,
którzy codziennie uzupełniają Kartę kontaktu, stanowiącą załącznik nr 4 do
Procedur obowiązujących w Publicznym Przedszkolu w Szewnie od 6 maja 2020r.
w trakcie epidemii COVID-19
W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą
organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2

13. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

II.

być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna (Do przestrzeni tej nie
wlicza się pomieszczeń kuchni, ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń
porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych (łazienek). Powierzchnię
każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się
znajdujących.
W sali , w której przebywa grupa zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany). Jeżeli
do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, są one dezynfekowane.
Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
Praca zostaje zorganizowana w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą
poszczególnych grup dzieci.
Opiekunowie obowiązani są zachować dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się
dziećmi.
Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
dezynfekowany.
Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przed wejściem do budynku zostaje zamieszczona informacja o obligatoryjnym
dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.
2. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować oraz aby robiły to dzieci
szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
4. Prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, wyłączników są
codziennie monitorowane.
5. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy są zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki,
przyłbice, fartuchy z długim rękawem.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostają plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.
7. Zostaje zapewniona bieżąca dezynfekcja toalet.

III.

Organizacja żywienia

1. Przy organizacji żywienia, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami

prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników – odległość stanowisk pracy, środki ochrony
osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
2. Szczególna uwaga zwracana jest na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stalowych oraz
sztućców.
3. Korzystanie z posiłków odbywa się w salach, w których dzieci mają zajęcia.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze minimum 600C lub są wyparzane.

IV.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu
podmiotu
1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W placówce zostaje wyznaczone miejsce, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
3. Listę przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie stanowi Karta kontaktu
stanowiącą załącznik nr 4 do Procedur obowiązujących w Publicznym
Przedszkolu w Szewnie od 6 maja 2020r. w trakcie epidemii COVID-19
4. W placówce obowiązuje procedura na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19.

Załącznik nr 1
do
Procedur obowiązujące w Publicznym Przedszkolu
w Szewnie od 6 maja 2020r.
w trakcie epidemii COVID-19

Szewna, …….………………….
data

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do
Publicznego Przedszkola w Szewnie
W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym objęciem dziecka
opieką przedszkolną.
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………
Data urodzenia dziecka

…………………………………
…………………….………………………………………………

…………………………………..………………..……………
Imię i nazwisko matki

…………………….………………………………………………
Imię i nazwisko ojca

Nr telefonu do szybkiego kontaktu z matką

…………………………………..………………..……………
Nr telefonu do szybkiego kontaktu z ojcem

Miejsce pracy matki
(nazwa zakładu pracy)
Adres zakładu pracy matki
Numer telefonu do zakładu pracy
matki
Miejsce pracy ojca
(nazwa zakładu pracy)
Adres zakładu pracy ojca
Numer telefonu do zakładu pracy
ojca

Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od …………………….. do …………………………..

Objęcie dziecka opieką przedszkolną od dnia …………………………………………………………………………..
Uwagi:

…………………………………………
Czytelny podpis matki dziecka
dziecka

…………………………………………….
Czytelny podpis ojca

Wypełnioną kartę proszę:



przesłać na adres e-mail zspszewna@wp.pl
lub
wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki znajdującej się przed wejściem głównym do Zespołu
Szkół Publicznych w Szewnie (od strony cmentarza)

Załącznik nr 2
do
Procedur obowiązujące w Publicznym Przedszkolu
w Szewnie od 6 maja 2020r.
w trakcie epidemii COVID-19

Szewna, …….………………….
data

OŚWIADCZENIE
rodzica / rodziców/opiekuna prawnego/opiekunów prawnych
o zapoznaniu z treścią procedur bezpieczeństwa
w
Publicznym Przedszkolu w Szewnie

W CZASIE EPIDEMII COVID-19

i
zobowiązaniu do ich przestrzegania

………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia dziecka

Ja niżej podpisana/podpisany:

…………………….………………………………………………

…………………………………..………………..……………

Imię i nazwisko matki

…………………………………..………………..……………
Imię i nazwisko ojca

Adres zamieszkania matki

…………………….………………………………………………
Adres zamieszkania ojca

I. Oświadczam, iż nikt z domowników nie odbywa kwarantanny, ani
izolacji z powodu COVID-19.
II. Oświadczam, iż dziecko do przedszkola będzie
przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
III. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili
widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie ono w
danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po
ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
IV. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego
dziecka.
V. Oświadczam, iż w sytuacji przejawiania niepokojących objawów
choroby, wyrażam zgodę na odizolowanie dziecka w odrębnym
pomieszczeniu.

VI. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią procedur
bezpieczeństwa związanych z reżimem sanitarnym na terenie Publicznego
Przedszkola w Szewnie w okresie pandemii COVID-19 i zobowiązuję się do ich
bezwzględnego przestrzegania.

Zobowiązuję się do:
10) Uaktualnienia oświadczenia o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
11) Zgłoszenia dzwonkiem, znajdującym się przy drzwiach wejściowych do placówki, przyjścia z
dzieckiem/ po dziecko.
12) Czekania z dzieckiem / na dziecko na zewnątrz budynku.
13) Przekazania dziecka przed wejściem do przedszkola wyznaczonemu pracownikowi.
14) Zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry.
15) Przestrzegania wszelkich środków bezpieczeństwa w postaci osłony ust i nosa oraz założonych
jednorazowych rękawiczek ochronnych w czasie kontaktu z innymi uczestnikami życia
przedszkolnego,
16) Przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłączenie zdrowego dziecka (bez kaszlu, kataru,
podwyższonej temperatury ciała - powyżej 37°C) oraz do natychmiastowego odebrania
dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w
placówce.
17) Nieprzynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek oraz innych niepotrzebnych
przedmiotów.
Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu (podejrzenie zachorowania,
kwarantanna).

………………..……………………………
Czytelny podpis matki dziecka

…………………………………………….
Czytelny podpis ojca dziecka

Wypełnione oświadczenie proszę:



przesłać na adres e-mail zspszewna@wp.pl
lub
wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki znajdującej się przed wejściem głównym do Zespołu
Szkół Publicznych w Szewnie (od strony cmentarza)

Załącznik nr 3

do
Procedur obowiązujące w Publicznym Przedszkolu
w Szewnie od 6 maja 2020r.
w trakcie epidemii COVID-19

Publiczne Przedszkole w Szewnie

Szewna, …………………..

W CZASIE EPIDEMII COVID 19

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisana/ podpisany, jestem świadoma /świadomy,
iż
Publiczne Przedszkole w Szewnie,
nie zapewnia 100-procentowego bezpieczeństwa
………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

podczas pobytu w placówce
W CZASIE EPIDEMII COVID-19
…………………………………………
Data i czytelny podpis matki dziecka

…………………………………………….
Data i czytelny podpis ojca dziecka

Podpisane oświadczenie proszę:



przesłać na adres e-mail zspszewna@wp.pl
lub
wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki znajdującej się przed wejściem głównym do Zespołu
Szkół Publicznych w Szewnie (od strony cmentarza)

Załącznik nr 4
do
Procedur obowiązujące w Publicznym Przedszkolu
w Szewnie od 6 maja 2020r.
w trakcie epidemii COVID-19

Publiczne Przedszkole w Szewnie W CZASIE EPIDEMII COVID-19
Karta kontaktu
Grupa wsparcia dla nauczyciela: dwie kucharki oraz osoba
dezynfekująca

Lp.

Data

Funkcje

Nauczyciel
Osoba
dezynfekująca
Kucharki
Nauczyciel
Osoba
dezynfekująca
Kucharki
Nauczyciel
Osoba
dezynfekująca
Kucharki
Nauczyciel
Osoba
dezynfekująca
Kucharki
Nauczyciel
Osoba
dezynfekująca

Imiona i nazwiska
pracowników, którzy
mają kontakt z
dziećmi lub
przygotowują dla
nich posiłki

Czytelny podpis

Kucharki

