
Pľocedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Koloľowyľn Frzeđszkolu w Bilczy

w związku z wystąpĺenieľn C0VĺD-1'9

Pľoceduľy, zostały opľacowane na podstawie wytycznyclr pľzeciwepidemicznych Głównego Inspektoľa

Sanitaľnego z dnia 4 maja 20Ż0ĺ' dla pľzedszkoli, oddziałów pľzedszkolnyclr
w szkole podstawowej i innych foľm wychowania przedszkolnego oľaz insĘtucji opieki nad dziećmi w wieku do
3 |at' wydanych na podstawie aľt' 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia |4 maľca l 985ľ. o Palistwowej Inspekcj i Sanitaľnej
(Dz. U z 201 9r. poz' 59, oľaz z 2020r. poz. 322,37 4 i 5 67)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
C0VID-19 w okresie od ]. wľześnia 2020 ľoku w Kolorowym Przedszkolu w Bilczy obowiązują
Specjalne Procedury Bezpieczeństwa'

1. Za zapewnĺenie bezpieczeństwa i higienicznych waľunków pobytu w Kolorowym
Pľzedszkolu w Bilczy, Zwanego dalej przedszkolem, odpowiada Dyrektor szkoły, zwany dalej
Dyľektoľem'

2. W pľzedszkolu stosuje sĺę wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego
Inspektora Sanĺtarnego oľaz ministľa właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione
na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30

Liczba dzieci w jednej grupie pľzedszkolnej może maksymalnie wynosić 25

5. Jedna grupa dzieci przebywać będzie w Wznaczonej i stałej sali, z tymi samymi
nauczycielami i pomocami nauczyciela;

6' Minimalna pľzestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęi, dla dzieci w sali nie może być
mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna;

7 . Do pľzedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oľaz pľacownicy z objawami choľobowymi
wskazującymi na infekcję. Po wejściu do buđynku przedszkola każdemu pracownikowi oľaz
dziecku mierzona jest temperatura' Pomiaľu dokonuje .vq1znaczony przez dyľektora pľacownik
przedszkola..

B' W budynku dzieci ani pľacownicy nie muszą zal'<rryać ust i nosa fnie chodzą
w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane l'^/ przepisach pľa\^/a lub wytycznych ministľa

3.

4.



właściwego do spľaw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitaľnego, a także w niniejszych
Pľoceduľach.

9' Na czas pracy przedszkola, dľzwi wejściowe do budynku są zamykane.

10. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu znajdują się numery telefonów do oľganu
pľowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się
skontaktować' w przypadku stwieľdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na
teľenie placówki'

11. Dyľektoľ We współpľacy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

1) spľzęt, śľodki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
z pomĺeszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
w przedszkolu;

2) płyn do dezynfekcji ľąk - przy wejściu do budynku, na koľytaľzu oraz w miejscu
przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobĺstej, w tym rękawiczki, maseczki
o chronne dla pracowników o dbi eraj ący ch rzeczy, produ kty od dostawców zewnętrzny ch;

3) plakaĘ z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych
oľaz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia ľąk pľzy dozownikach z płynem;

4) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaĺlpatľzone
w kombinezon' maseczki, rękawiczki i przyłbĺcę oraz płyn do dezynfekcji rąk [przed
wejścĺem do pomiesz czenia);

5] pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

12. Dyrektoľ:

1) nadzoru)e prace porządkowe wykonywane przez pľacowników pľzedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;

2) dba o tym by, w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów,
któľych nie da się skutecznie zdezynfekować np. wykładziny, pluszowe zabawki;

3) pľowadzi komunikacjęz rodzicami doĘczącąbezpieczeństwa dzĺeci w placówce;

4) kontaktuje się z ľodzicem/ľodzicami/opiekunem pľawnym/opiekunami pľawnymi -
telefonicznie, w przypadku stwieľdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choľoby u dziecka, pracownika;

6] współpracuje ze służbami sanitaľnymi;

7) instruuje pľacowników o sposobie stosowania pľocedury postępowania na wypadek
po dej ľzenia zakaŻenia;



B) informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na
wyp ad e k p o d e j ľz e ni a zakażenia za p o m o Cą p o czty e l e l<tro n i cz n e j ;

9) ogranicza pľzebywanie osób trzecich W przedszkolu do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich śľodków ostrożności [mĺn' osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąĘ tylko osoby zdľowe);

10) nadzoruje, aby codziennie spoľządzana była lista osób pľzebywających na terenÍe
pľzedszkola.

1"3. Każdy pľacownik placówki zobowiązany jest:

1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a. regularnego mycia rąkprzez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym
zgodnie z instľukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub Wewnętľzną stľonę łokcia,

c' unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2) dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3) informować dyľektoľa lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach choľobowych dzieci;

4) postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

14' osoby sprzątające w placówce po zakonczeniu zajęć z đziećmi każdego dnia myją i/lub
dezynfekują:

1-) ciągi komunikacyjne - mYją;

2) poręcze' włączniki światła, klamki, uchwyty, poľęcze kľzeseł, siedziska i oparcia krzeseł,
blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki,
zabawki, szafki w szatni fpowierzchnie płaskĺe), kuľki pľzy kranach - myją i dezynfekują.

15. Nauczyciele:

1) spľawdzają warunki do prowadzenia zajęć - liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy
choľobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z pľzepisami dot' bhp;

2) myją, dezynfekują zabawki, pľzedmioty, któľym bawiło się dziecko - po zakończeniu zajęć
z gľupą;

3) dbają o to by dzieci ľegulaľnie myły ręce W tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem,
po powrocie ze świeżego powietľza;

4) wieftząsalę, w której odbywają się zajęcia _ pľzynajmniej raz na godzinę;

5) prowadzą gimnastykę pľzy otwartych oknach;



7)

Bl

e)

6) zapewniają koľzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie
pľzedszkola, przy zachowaniu możliwĺe maksymalnej odległości pomiędzy dzĺećmi -
zmianowość gľup

dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie pľzebywały w bliskiej odległości z dzieimi z drugiej
grupy;

dbają o to, by dzieci w ramach grupy unil<ały ścisku, bliskich kontaktów;

nie oľganizują w jednym pomieszczeniu zajęć' które skupiają większą liczbę dzieci;

Pľzyprowadzanie i odbióľ dzieci z pľzedszkola

L' Rodzice i opiekunowĺe przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich
ľodziców Wynoszący min' 1,5 m.

z. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestľzenĺ wspólnej podmiotu, z zachowaniem
zasady - 1 rodzic z dzieckiem /dziećmi lub w odstępie od kolejnego ľodzica z dzieckiem /dziećmi
1-,5 m, przy czym na|eży rygoľystycznie pľzestľzegać wszelkich śľodków ostrożności (min. osłona
ust i nosa, rękawiczki jednoľazowe lub dezynfekcja ľąk).

3' W pľzypadku odbywanla przez dziecko okľesu adaptacyjnego w placówce rodzic /
opiekun za zgodą dyrektoľa placówki może pľzebywać na teľenie placówki z zachowaniem
wszelkiclr środków ostrożności [min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk, tyll<o osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w
waľunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci
odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożlĺwiając osobom
zachowanie dystansu społecznego co najmnĺej 1,5 m'

4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych
u dziecka, pracownik nie odbieľa dziecka, pozostawia je ľodzicom i informuje dyrektoľa lub osobę
go zastępującą o zaistniałej sytuacji' Dyľektoľ lub osoba go zastępująca kontaktuje się

[telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o koniecznoścĺ kontaktu z lekarzem
oraz prosi o illfoľmację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

5. odbiór dziecka następuje po podaniu pYzez ľodzica/opiekuna prawnego/osoby
upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola pľzy głównych dľzwiach
wejściowych do budynku.

6' opuszczając placówkę dziecko odpľowadzane jest do rodzica/opiekuna
prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika oddziału, któľy oczekuje przy drzwiach
wejściowych'

7. W przypadku gdy dzieci pľzebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba
prawna, odbióľ dziecka odbywa się pľzez główne drzwi wejściowe do budynku.



Zywienĺe

1. Przedszkole zapewniawyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie
placówki.

2. Posiłki podawane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych śľodków higieny'

3' Pľacownicy kuchni:

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są
posiłki;

z) myją ręce:

a. pľzed ľozpoczęciem pľacy,

b. przed kontaktem zżywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego
spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

c. po obľóbce lub kontakcie z żywnością suľową, nieprzetworzoną,

d' po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

e' po zakończeniu procedvr Czyszczenia/dezynfekcji,

f. po skoľzystaniu z toalety,

E. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

h. po jedzenÍu, piciu;

3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitaľno-
higienicznych;

4) odbieľając produkty dostaľczan e pYzev. osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz
maseczki ochronne;

5) wyľzucają ľękawiczki /my'ląrękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowanĺa, w których
zostały dostarczone pľodukty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli
rozpakowanie pľoduktu w danym momencie nie jest możIiwe lub musi on pozostać w
opakowan i u, pracownik kuchni myje / dezynfeku j e opakowanie;

6) pľzygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z
obowiązującymi pľzepisami;

7) po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oľaz inne sprzęty, śľodkami
zap ewnion y mi przez dyrekto ra prze dszkola;

B) myjąnaczynia, sztućce w zmywarce w temperatürze 60 stopni Cprzy użyciu detergentów
do tego służących/wyparzająnaczynia i sztućce, któľymi były spożywane posiłki'



4. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, a po posiłku pomoc nauczyciela
grupy dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła fporęcze, oparcia, siedziska), przy których
spożywane były posiłki.

5. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

Wyjścĺa na zewnątrz

L. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren.

2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw'

3. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna gľupa, przy czym opiekunowie zapewniają,
aby dzieci zposzczegőlnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

4' Urządzenia znajdujące się na teľenie placu zabaw nazakonczenie każdego dnia pracy są
dezynfekowane.

5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodzicőw/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do
odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Pľzepisy końcowe

1' Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnĺa 1 wľześnia 2020 r. do
czasu ich odwołanÍa.

2' Wszyscy pľacownicy pľzedszkola zobowíązani się do ich stosowania i pľzestrzegania.
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Pľoceduľä postepowanĺa na wypadek zakażenia
lub zacharowania

na COVID-l9
Zgodnie z ustqwq z dnią 5 gľudnia 2008 r' o zapobieganiu oraz zwąlczanilł zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz' U. z 2008 ľ. Nr 234 poz' l 570 ze zm.) choľoby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne to tąkie choroby,
ktĺJre łatwo rozpľzestrzeniajq się, chaľakleryzuiq się luysokq śmiertelnościq, powodujq szczególne zagrożenie dla
zdĺ'owia publicznego i wymagajq specialnych metod zwalczania. Należq do nich między innyrui choleľą, dżuma,
ospa prawdziwa, wil'usowe goľqczki kľwotoczne oraz C)VI D- ] 9 określą się 1lľoceduľy w przypadku wystq1lienia
objawów Covid l9

1. W pľzypadku stwieľdzenia u dziecka niepokojących objawów choľobowych nrogącyclr
Świadczyó o Covid 19 (gorączka, kaszel, duszności, ból bľzucha, bľak smaku i inne)
dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i ptzenoszone
do wydzielonego pomieszczania w pľzedszkolu, pełniącego ro1ę izolatki.

2. Pracownik, któľy zauważyŁ objawy choľobowe, infoľmuje o tym dyľektora lub osobę
go zastępującą.

3. Dziecko w izolacji pľzebywa pod opieką ..vqľznaczonęgo przez dyľektora pľacownika
przedszkola, któľy zachowuje wszelkie śľodki bezpieczeÍlstwa - przed wejściem i po
wyjŚciu z pomieszczenia đezynfekuje ľęce, pľzed wejściem do pomieszczenia zakłada
maseczkę ochronną i ľękawiczki.

4. opiekun dzieckamusi być ubľany w spľzęt oclrronny (kombinezon, ľękawice,ptzyŁbica,
maseczka, faľtuch ochľonny, płyn dezynfekujący) stanowiący wyposażenie izolatki.

5. opiekun na bieząco kontroluje stan zdľowiadziecka i co 15 min spľawdza tempeľatuľę
dziecka oĺaz zapisuje infoľmacja na karcie dziecka (zał. karta infoľmacyjna o stanie
zdtowiadziecka w związku z Covid 19).

6. o niepokojących objawach zostają niezwłocznie poinfoľmowani rodzicelopiektlnowíe
prawni w celu pilnego odebľania dziecka zprzedszkola.

7 ' osoba wskazana przez dyľektoľa, kontaktuje się telefonicznie z ľodzicami pozostałyĺĺri
dzięci z grlpy i infoľmuje o zaistniałej sytuacji.

8. opiekun gľupy, jeśli to możliwe, pľzepľowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,
w któľej pľzebywało dziecko z objawami choľobowymi jest myta i dezynfekowana
(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja _ stolików, kľzeseł, zabawek)'

9. Rodzic/opiekun pľawny odbieľa dziecko z zachowaniem pľoceduľ obowiązujących
na terenie placówki oświatowej, pÍzy głównych dľzwiach wejściowych do budynku
placówki.

10. Pľzed odbiorem ľodzic podpisuje infoľmacje o stanie zdľowia dzíecka,
11. W sytuacji wystąpienia zagroŻenia koľonowiľusęm lub wątpliwoścí związanych ze

złym samopoczuciem dziecka, mającego typowe objawy đ|azakażenia koľonawirusem,
dyľektor kontaktuje się z Powiatową Inspekcją Sanitaľną w Kielcach' a takŻe
powiadamia oľgan prowadzący placówkę.

12. Dyľektor plaoówki oświatowej pozostaje w stałym kontakcie z ptzedstawicielem
Powiatowej Stacji Sarritarno_Epidemiologicznej w Kielcach w celu bieżącego
monitoľowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19,

13. w pľzypadku pogoľszenia stanu zdľowia dzieeka naleŻy wezwać kaľetkę pogotowia,
infoľmując o podejľzeniu wystąpienia objawów COVID-I9 u dziecka,

14. Ratownik podpisuje infornrację o pľzekazaniu dziecka oľaz infoľmuje, do któľego
szpitala zostało ono pľzewiezione'


