Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu
się COVID-19 w Przedszkolu im. Świętej Rodziny przy Parafii NMP
w Gdyni
1. Dnia 11 maja 2020 r. przedszkole wznawia swoją działalność.
2. Na terenie budynku przedszkola obowiązuje zakaz przebywania osób
trzecich.
3. W uzasadnionych przypadkach na teren przedszkola może wejść osoba
trzecia za zgodą dyrektora przy zachowaniu wszelkich środków
ostrożności (zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach oraz
zdezynfekowane dłonie). Przy wejściu dokonywany jest pomiar
temperatury.
4. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji oraz
instrukcja dezynfekcji rąk.
5. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola muszą zachowywać
dystans wobec innych rodziców i opiekunów wynoszący 2 metry.
Przyprowadzają dziecko w wyznaczonych godzinach.
6. Do przedszkola może być przyprowadzane tylko zdrowe dziecko.
7. Podczas przyprowadzania dziecka rodzice mogą wejść do przedsionka.
W przedsionku może być tylko 1 rodzic i 1 dziecko. Podczas odbierania
rodzice dzwonią domofonem i oczekują na dziecko na zewnątrz
przedszkola.
8. W pierwszym dniu pobytu dziecka rodzice podpisują stosowne zgody
i oświadczenia.
9. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali wietrzonej raz na
godzinę.
10. W grupie może przebywać do 12 dzieci, a w pewnych przypadkach - za
zgodą organu prowadzącego – 14. Minimalna przestrzeń do wypoczynku,
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zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m
na jedno dziecko i jednego opiekuna.
11. W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci,
których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
12. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,
służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

13. Grupy podzielone są ze względu na wiek.
14. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
15. W sali, w której przebywają dzieci nie mogą znajdować się zabawki
i przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować (np.
pluszowe zabawki, dywan)
16. Wszystkie zabawki, z których dzieci będą korzystały w czasie pobytu
w przedszkolu muszą być czyszczone i dezynfekowane.
17. Wprowadza się bezwzględny zakaz przynoszenia przez dzieci
jakichkolwiek przedmiotów i zabawek z domu.
18. Nauczyciele i pracownicy zajmujący się dziećmi powinni zachować
dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola
wynoszący minimum 1,5 m.
19. Nauczyciele wyjaśnią dzieciom zasady bezpieczeństwa jakie będą
obowiązywały w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
20. W przypadku dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola nadal
będzie prowadzone nauczanie zdalne.
21. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może się kontaktować z
dziećmi.
22. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do wykonywania prac
porządkowych zgodnie z ustalonym porządkiem i odnotowania
prowadzonych dezynfekcji wybranych obszarów przedszkola.
23. W łazienkach umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, natomiast przy dozownikach z płynami dezynfekcyjnymi instrukcje
dezynfekowania rąk.
24. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy zaopatrzeni są
w indywidualne środki ochrony osobistej.
25. Wyznacza się pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej,
płyn dezynfekujący – IZOLATKA, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Będzie to
gabinet logopedy (dla dzieci) i sala zielona (dla pracowników).
Pomieszczenie to jest wyłączone z użycia.
26. W pomieszczeniach kuchennych obok warunków wymaganych
przepisami prawa odnoszących się do żywienia zbiorowego, wprowadza
się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników:

- korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i
sprzętów
- odległość od stanowisk pracy
- całkowity zakaz kontaktowania się pracowników kuchni z pozostałym
personelem i dziećmi,
27. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem
detergentu w temperaturze 60 stopni C. Stoły i poręcze krzeseł dezynfekuje się
po każdej grupie.
28. Dzieci z danej grupy udają się do jadalni pod opieką nauczyciela.
29. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia zawarte jest w odrębnych
procedurach.
30. Pracownicy przedszkola potwierdzają w formie pisemnej zapoznanie się z
procedurą .

Gdynia, 7.05.2020 r.

s. Maria Skwarek, dyrektor przedszkola

