Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad
i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby
w oddziałach przedszkolnych
w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni

Podstawa prawna:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca
2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3.

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu
się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia
w placówce.
I.










Organizacja opieki
Każda grupa dzieci wraz z opiekunem będzie przebywać
w wyznaczonej i stałej sali.
Do grupy dzieci przyporządkowani będą w miarę możliwości, ci sami
opiekunowie.
W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe
zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe
(piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub
dezynfekować.
Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez
dzieci niepotrzebnych przedmiotów, zabawek i jedzenia.
Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz
personelem opiekującym się dziećmi.
Przebywanie osób trzecich w placówce
ograniczone jest do
niezbędnego
minimum,
z zachowaniem
wszelkich
środków
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
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Komunikacja szkoły z rodzicami/ opiekunami dziecka możliwa jest
poprzez kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
Wejście do przedszkola jest od strony placu zabaw.
Rodzice/ opiekunowie przyprowadzają dziecko do przedszkola
od godziny 7.00 do godziny 8.45.
Rodzice
i
opiekunowie
przyprowadzający/odbierający
dzieci
do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący
min. 2 m.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej budynku
(przedsionek), z zachowaniem zasady – 1 rodzic
z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać
wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (załącznik nr
1).
Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby
zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do
podmiotu.
Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący na oddanie/odebranie
dziecka do/z placówki zobowiązani do zachowania bezpiecznej
odległości 1,5 – 2 m od siebie.
Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka,
stoją w przedsionku przedszkola/ części wspólnej przedszkola
zachowując bezpieczną odległości 2 m od siebie.
W przedsionku przedszkola/części wspólnej przedszkola może
jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.
Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę i zapisuje czas
wejścia.
Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą
zakrycia ust i nosa przez rodzica i dziecko.
W razie
temperatury podwyższonej, powyżej 37,5 °C
lub
widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do
przedszkola.
Rodzic codziennie podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
Po zmierzeniu temperatury ciała dziecka, rodzic w przedsionku
przedszkola przekazuje, je pracownikowi placówki.
Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej podejrzeniem chorobą
rodzice/opiekunowie
prawni
są
zobowiązani
do
napisania
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oświadczenia , że stan zdrowia dziecka był konsultowany z lekarzem,
dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do
przedszkola.
Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może
uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia
lekarskiego wydanego na podstawie karty zdrowia.















Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności
gorączkę, kaszel, izoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu ,
zapewniając
min.
2
m
odległości
od
innych
osób,
i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania dziecka z przedszkola w max. w ciągu dwóch godzin
(rekomendowany własny środek transportu).
Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez telefon,
numer telefonu 504402345 i oczekuje w przedsionku/części
wspólnej przedszkola.
Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, podczas czynności
ubierania się, przekazuje rodzicowi w przedsionku przedszkola i
zapisuje czas wyjścia.
Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu,
przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. W celu
uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup
wprowadza się różne godziny zabawy na dworze (jedna grupa na
placu zabaw).
Sprzęt na placu zabaw lub boisku będzie regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany. W przypadku braku
możliwości dezynfekcji obiekty będą zamknięte.
Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu podczas pobytu
dziecka w danym dniu w przedszkolu możliwe jest wyłącznie poprzez
zdalne środki przekazu.

II.

Higiena,
czyszczenie
i powierzchni

i

dezynfekcja

pomieszczeń



Przy wejściu/wejściu do przedszkola są umieszczone numery
telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej,
oddziału
zakaźnego
szpitala
i
służb
medycznych.



Przed wejściem do przedszkola każdy wchodzący ma obowiązek
skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk zgodnie
z zamieszczoną informacją o sposobie jego użycia .
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Wszystkie osoby wchodzące do przedsionka przedszkola/części
wspólnej przedszkola zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub
zakładania rękawiczek ochronnych, ponadto obowiązkowo muszą
mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczania obowiązujących
stref przebywania.



Wszyscy przebywający w przedszkolu regularnie myją ręce wodą
z mydłem, nauczyciele zobowiązani są do dopilnowania, aby robiły
to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola,
przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
z toalety.



W przedszkolu przeprowadza się monitoring codziennych prac
porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy,
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.



Pracownicy
szkoły
przeprowadzający
dezynfekcję,
ściśle
przestrzegają 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 narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.



Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe
rękawiczki, osłonę na usta i nos.



W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach
z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.



Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem
detergentu.

III. Gastronomia
 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia,
jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych
posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
wprowadza
się
zasady
szczególnej
ostrożności
dotyczące
zabezpieczenia pracowników. Należy zachować odpowiednią
odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m, a jeśli to
niemożliwe – zapewnić środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę
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należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców, a także higieny osobistej.
Korzystanie z posiłków będzie odbywało się w salach zapewniających
prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami
w czasie epidemii. Posiłki będą wydawane zmianowo, z zachowaniem
zasady, że dzieci spożywają je przy stolikach z rówieśnikami z danej
grupy. Należy czyścić blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych
z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

IV.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u personelu przedszkola



Do pracy w szkole 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.



W placówce wydzielone jest oddzielne pomieszczenie, w którym
będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania
objawów chorobowych.



Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
Pracownikom szkoły zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach
gis.gov.pl
lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a
także
obowiązujących przepisów prawa.





W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku
pracy
niepokojących
objawów
sugerujących
zakażenie
koronawirusem pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy
przez dyrektora szkoły lub innego pracownika szkoły.



W sytuacji wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup uczniów,
powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarnoepidemiologiczna. Wszyscy zobowiązani są stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń



Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie
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procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych
zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie
placówki należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego *.

*Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym
czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
dostępnych
na
stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
oraz
https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.



W
przedszkolu
przygotowane
są
i
umieszczone
we
widocznych miejscach (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów,
w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub
uzyskania porady.

W przypadku wprowadzenia żółtej lub czerwonej strefy na terenie
powiatu Gdynia wprowadza się dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

 obowiązek mierzenia temperatury pracownikom wchodzącym do
budynku placówki, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza
38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać
z teleporady medycznej,

 obowiązek stosowania przez pracowników szkoły osłony ust i nosa
w takich miejscach jak pokój nauczycielski, korytarze.
Procedura obowiązuje od 1 września 2020r. do odwołania.
Informujemy, że procedura może ulec zmianie w przypadku pojawienia się nowych
wytycznych MEN, GIS, organu prowadzącego.
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Załącznik nr 1
do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

Gdynia ,…................................2020 r.

Imię i nazwisko dziecka: ……………………….…………………………………………………….
ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA
Niniejszym wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego
dziecka……………………………………..................................................................................
w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego
chorobą COVID-19 przy użyciu bezdotykowego termometru, każdego dnia na wejściu do
przedszkola oraz podczas pobytu dziecka w przedszkolu . Powyższa zgoda ma na celu
realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych
z ogłoszonym stanem epidemii.
………………………………………………
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Zgodnie z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ((Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz
wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi działalności przedszkoli w okresie trwania epidemii
Covid-19,
oświadczam, że do przedszkola będę przyprowadzać dziecko;
- zdrowe,
- bez widocznych objawów chorobowych (duszności, kaszel, katar, wysypka)
- które nie miało kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 lub przebywających
w kwarantannie

………………………………………………
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna
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