Procedura postępowania podczas pandemii COVID-19

W związku z otwarciem przedszkola Labokids podczas pandemii COVID-19 wprowadza się
następujące procedury:

I.Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

1.Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko do przedszkola mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i rodziców wynoszący
minimum 2 metry.
2.Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren przedszkola.
3.Do przedszkole mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
4.Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są tylko przez osoby zdrowe.
5.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.
6.Dzieci do placówki nie przynoszą żadnych zabawek ani innych zbędnych rzeczy.
7.Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
8.Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po
przybyciu dziecka do przedszkola oraz w trakcie pobytu a także odnotowanie temperatury w
specjalnej karcie.

II.Procedura organizacji opieki w przedszkolu.

1.Nauczyciel po przyjściu do przedszkola natychmiast dezynfekuje ręce oraz klamki i włączniki.
2.Po przyjściu dziecka, przed wejściem do przedszkola należy dziecku zmierzyć temperaturę oraz
odnotować jej wysokość w specjalnej karcie temperatur. Pomiaru temperatury należy dokonać
powtórnie w ciągu dnia. Dziecko po przebraniu w szatni natychmiast idzie wraz z nauczycielem umyć
ręce zgodnie z procedurą mycia rąk. Nauczyciel również myje oraz dodatkowo dezynfekuje ręce oraz
klamki.
3.W grupie może przebywać maksymalnie 8 dzieci oraz dwóch nauczycieli. W szczególnych sytuacjach
organ zarządzający może wyrazić zgodę do przebywania 12 dzieci.
4.Z Sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki, dywany oraz wszelkie przedmioty trudne do
dezynfekcji.

5.Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
6.Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni
podmiotu wynoszący min.1,5m.
7.Należy dokumentować w specjalnie przygotowanym protokole wszelkie prace porządkowe
(dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy klamek, stołów, zabawek, włączników itp.) Czynności
te mają być wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
8.Zaleca się przebywanie dzieci na ogrodzie należącym do przedszkola z zachowaniem maksymalnej
odległości od siebie.
9.Sprzęt na ogrodzie powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
10.Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren przedszkola.
11.W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel przedszkola
korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek lub przyłubic.
12. W pomieszczeniach sanitarnych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk,
dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.

III.Procedura wydawania posiłków

1.Poza ogólną procedurą obowiązującą w przedszkolu zaleca się aby na terenie kuchni przebywała
tylko jedna osoba.
2.Wszelkie czynności związane z wydawaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej oraz
rękawicach jednorazowych.
3.Posiłki będą podawane w opakowaniach jednorazowych.
4.Wszelkie powierzchnie w kuchni należy zdezynfekować po każdorazowym użyciu.
5.Posiłki przygotowywane przez catering odbiera się bez kontaktu z pracownikiem cateringu.

IV.Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej COVID-19 u dziecka lub personelu.

1.Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice
dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do
przedszkola. Powinni powiadomić dyrekcję przedszkola oraz skontaktować się telefoniczne ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

2.Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować z zapewnieniem
minimum 2m odległości od innych osób, założyć maseczkę i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej
odebrać dziecko z przedszkola. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie sanepidu oraz
zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
3.W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren
przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną
ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Dokument opracowano na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja
2020r, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz
instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r poz.59 oraz poz. 322, 374 i 567)

