PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA
ZAPOBIEGANIA, ZWALCZANIA
I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID - 19
OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 1 "KOSMATEK"
W KONINIE OD 01. 09. 2020 R.
(Przedszkole zastrzega sobie prawo zmian w zależności od wprowadzanych
przez MEN, GIS, MZ nowych wytycznych i zmian)

Opracowano na podstawie:
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych na podstawie art. 8a ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz
z 2020 r. poz. 322, 374 i 567);
Art. 68, ust.1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 ze zm.);
Statutu Przedszkola nr 1 „Kosmatek” w Koninie.

§1
ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJĄCA PRACOWNIKÓW,
RODZICÓW I DZIECI
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali w której spożywa również posiłki.
2. Do grupy przyporządkowani są zawsze ci sami nauczyciele, zgodnie z arkuszem organizacyjnym
placówki oraz jedna woźna, a w oddziałach, gdzie przebywają dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego pracuje dodatkowo nauczyciel wspomagający i woźna.
3. Przyporządkowanie tych samych

nauczyciel w grupach możliwe jest przy ich pełnym składzie

osobowym.
4. Ilość dzieci w grupach będzie regulowana zgodnie z aktualizacją wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
5. Poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą przebywać ani w budynku przedszkola, ani poza nim.
6. Grupy jedzące dwuzmianowo w sali "Jeżyk" oczekują na zwolnienie sali, przechodzą na posiłki po
wywietrzeniu i dezynfekcji sali.
7. Pobyt na świeżym powietrzu będzie możliwy jedynie w sytuacji sprzyjających warunków pogodowych
i będzie dotyczył jedynie spacerów grup naprzemiennie po ogrodzie przedszkolnym lub
naprzemiennego korzystania znajdujących się na nim urządzeń.
8. Sale będą wietrzone co godzinę lub w miarę potrzeby także podczas pobytu w nich dzieci.

9. Wyjścia poza teren przedszkola są dozwolone jedynie w sytuacji, kiedy brak jest możliwości spędzania
czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym ( np. duża ilość dzieci na placu).
10. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z placów zabaw znajdujących się poza terenem przedszkola.
11. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw przedszkola będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu
i dezynfekowany przed wejściem każdej grupy.
12. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania ze sprzętów drewnianych i zabezpieczonych przed użyciem.
13. W salach w których będą przebywać dzieci usunąć należy wszystkie przedmioty i zabawki, których nie
można skutecznie umyć lub zdezynfekować, szczególnie przedmioty i zabawki pluszowe, materiałowe,
przedmioty drobne.
14. Ostateczne ustalenia w sprawie usuwania z sal przedmiotów, których nie da się skutecznie
zdezynfekować podejmuje dyrektor wspólnie z nauczycielem i woźną.
15. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci do przedszkola przedmiotów/zabawek
z domu i zabierania przedmiotów/zabawek z przedszkola do domu
16. Personel kuchenny zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi, przygotowane posiłki przenosi/przewozi
windą do pomieszczeń tzw. czystych z których następnie odbiera je woźna danej grupy.
17. Woźna danej grupy podaje posiłek, sprząta po posiłku, dezynfekuje stoliki i krzesła,
i zgodnie z obowiązującymi dotychczas wytycznymi sanitarnymi myje, wyparza wszystkie naczynia
i sztućce z których korzystały dzieci.
18. Zadaniem rodziców, nauczycieli i woźnych jest codzienne przypominanie dzieciom o podstawowych
zasadach higieny z podkreśleniem, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce
wodą z mydłem, zgodnie z powszechnie obowiązującym schematem i nie podawać ręki na powitanie.
19. Zadaniem nauczycieli i woźnych jest dopilnowanie, by dzieci myły ręce jak najczęściej w szczególności
przed posiłkami, po posiłkach, po powrocie ze spaceru po ogrodzie, po skorzystaniu z toalety.
20. Zadaniem rodziców, nauczycieli i woźnych jest codzienne przypominanie dzieciom o sposobie
i konieczności zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.
21. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia pracowników/dzieci/rodziców lub zgodnie z wytycznymi
MEN i GIS skutkującymi zamknięciem placówki, przedszkole będzie prowadziło kształcenie na
odległość.
§2
OBOWIĄZKI RODZICÓW W TYM ZASADY KONTAKTU Z PRZEDSZKOLEM
1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
jakąkolwiek chorobę, w szczególności zakaźną.
2. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zaleca się, jeśli jest to możliwe, ograniczenie czasu
pobytu dziecka w przedszkolu, zwłaszcza w przypadku rodziców niepracujących i kończących pracę
wcześniej.
3. Jeśli nieobecność dziecka w przedszkolu będzie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych, rodzic ma
obowiązek dostarczyć w pierwszym dniu po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola Oświadczenia
o stanie zdrowia dziecka ( dostępne na stronie internetowej przedszkola).
4. Dziecko przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice/prawni opiekunowie lub jedna i zawsze ta
sama , upoważniona przez rodzica osoba, przy czym do budynku wchodzi jeden rodzic
z dzieckiem/dziećmi ( druk upoważnienia należy pobrać ze strony internetowej przedszkola
i dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu).
5. Rodzic i upoważniona osoba nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych.
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6. Jeśli

w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

nie wolno

przyprowadzać dziecka do przedszkola i należy o tym fakcie powiadomić przedszkole.
7. Pracownik przedszkola ma prawo dokonać na wejściu pomiaru temperatury dziecku, rodzicowi lub
osobie upoważnionej.
8. Jeśli pracownik na wejściu zauważy niepokojące objawy u dziecka, rodzica, osoby upoważnionej
( podwyższona temperatura, kichanie, kaszel, katar) ma całkowity zakaz wpuszczenia takich osób na
teren przedszkola, a osoby te nie mają prawa żądać wejścia do placówki.
9. W placówce stosowane będą tylko termometry bezdotykowe.
10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający

dziecko do/z przedszkola mają obowiązek

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący 1,5 metra.
11. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej podmiotu ( szatnia,

hole i klatki

schodowe) z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi w odstępstwie 1,5 metra od kolejnego
rodzica z dzieckiem/dziećmi. Rygorystycznie przestrzegać należy wszelkich środków ostrożności
tj. min. maseczka zasłaniająca nos i usta, rękawiczki i/ lub dezynfekcja rąk.
12. W szatni należy rozebrać dziecko i bez zbędnej zwłoki zaprowadzić je do przestrzeni przed salą,
oddać pod opiekę nauczyciela lub woźnej i opuścić budynek.
13. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do sal i rozmów z nauczycielami i innymi pracownikami
podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
14. Komunikacja rodziców z nauczycielami i dyrekcją przedszkola odbywa się wyłącznie drogą
elektroniczną za pomocą wiadomości email, telefonu lub innych ustalonych źródeł komunikacji, które
zostaną podane na stronie internetowej przedszkola.
15. Nauczyciele i inni pracownicy nie udzielają ustnie żadnych informacji na temat funkcjonowania dziecka.
16. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola w okresie epidemicznym jest jednoznaczne w wyrażeniem
zgody na mierzenie dziecku temperatury na wejściu oraz w ciągu dnia, jeżeli nauczyciel/pracownik uzna
to za konieczne, np. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
17. Dziecko przynosi ze sobą czystą odzież/bieliznę na przebranie.
18. Dostarczona odzież pozostaje w przedszkolu (w szatni) do momentu konieczności jej wymiany.
19. Nie zaleca się, by w okresie epidemicznym uczęszczały do przedszkola dzieci z chorobami
przewlekłymi w tym z alergiami.
20. Jeżeli dziecko cierpi na choroby przewlekłe w tym choroby o podłożu alergicznym, obowiązkiem
rodzica jest dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, zaświadczenia od
lekarza potwierdzającego chorobę.
21. Rodzice dzieci z alergiami mają obowiązek dostarczyć w pierwszym dniu pobytu dziecka
w przedszkolu, zaświadczenia lekarskiego o rodzaju alergii ze szczegółowym wskazaniem listy
produktów na które dziecko jest uczulone/ lub nazwę choroby na którą cierpi dziecko
22. Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym
pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomieni
zostaną o tym fakcie rodzice w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
23. Jeśli zajdzie taka potrzeba nauczyciel skontaktuje się z rodzicem na zasadach opisanych w ust. 13
24. Jeżeli zaistnieje konieczność odebrania dziecka przez osoby inne aniżeli rodzic należy pobrać ze strony
internetowej przedszkola i uzupełnić druk upoważnienia i przekazać go pracownikowi odbierającemu
dziecko od rodzica.
25. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzice mają obowiązek mieć włączone telefony i odbierać
wszystkie połączenia od nauczycieli lub dyrektora.
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26. Obowiązkiem rodziców jest systematyczne śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola
www.kosmatek.pl oraz mailach grupowych.
27. Obowiązkiem rodziców jest 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.
§3
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Przed wejściem do budynku należy mieć założoną maseczkę i zdezynfekować ręce w oznaczonym
miejscu.
2. Przedszkole prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy,
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików w salach i zmywalniach, klawiatur, włączników,
toalet dziecięcych i toalet dla personelu.
3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać 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 narażone na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4. Personel przedszkola podczas pracy z dziećmi nie ma obowiązku noszenia osłony ust i nosa.
5. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone zostaną instrukcje z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a w salach zajęć, zmywalniach, toaletach i pomieszczeniach kuchni.
6. Podczas dezynfekcji pomieszczeń lampami UV nie mogą w nich przebywać pracownicy. Z sal należy
usunąć rośliny. Po skończonej dezynfekcji pomieszczenie należy wywietrzyć. Czas dezynfekcji
uzależniony jest od powierzchni pomieszczenia i rekomendowany przez producenta lamp.
§4
GASTRONOMIA

1.

Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci może odbywać się jedynie pod nadzorem nauczyciela/
woźnej oddziałowej zgodnie z dotychczas obowiązującymi standardami higieniczno – sanitarnymi.

2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa
odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy zachować zasady
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego wśród pracowników kuchni,
którzy mają obowiązek zachowania odległość stanowisk pracy

min. 1,5 m i korzystania z środków

ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze
minimum 600 C lub je wyparzać.
5. Dostawcy towarów mają zakaz wchodzenia do budynku z wyjątkiem pracowników firmy cateringowej
dowożącej posiłki do oddziału zamiejscowego w Wilkowie , ul. Kamienna 57 a
6. Towar od dostawców odbiera intendent z wyznaczonym pracownikiem obsługi.
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7. Pracownicy wskazani z pkt. 5 i 6 muszą posiadać na sobie środki ochrony indywidualnej, które należy
zmienić i/lub zdezynfekować po każdym kontakcie z dostawcą.
§5
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na
chorobę zakaźną czy podwyższoną temperaturę ciała.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej
zapewnione przez pracodawcę.
3. W przedszkolu wyznacza się obszar w którym będzie można odizolować osobę (dziecko, pracownika)
w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to będzie oznaczone napisem
„Miejsce izolacji” i będzie wyposażone w środki ochrony i płyn do dezynfekcji.
4. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy, ich
obowiązkiem jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. Obowiązkiem wszystkich pracowników jest 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.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem nastąpi niezwłoczne odsunięcie go od pracy. Jednocześnie
wstrzymane zostaje przyjmowanie dzieci i powiadomiona zostaje właściwa miejscowo powiatowa stacja
sanitarno-epidemiologiczna.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. W sytuacji opisanej w pkt 6 nastąpi:
1) sporządzenie przez pracownika kadr listy osób (dzieci i pracowników) przebywających w tym czasie
w przedszkolu;
2) stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i ustalone zostanie
ewentualne wdrażanie dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z dyrektorem, który w razie konieczności zwróci się do
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

§6
INNE WAŻNE INFORMACJE
1. Przedszkole pozostaje całkowicie zamknięte dla wszystkich osób z zewnątrz w godzinach pracy
przedszkola.
2. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie w godzinach
wskazanych w deklaracjach.
3. Dzieci korzystające ze śniadania przyprowadzane są do godz. 8 :15
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4. Wszelkie sprawy, które prowadzi przedszkole są możliwe do załatwienia drogą elektroniczną
kosmatek@edu.konin.pl lub telefoniczną 63 242 95 27.
5. Najważniejsze informacje organizacyjne będą publikowane na stronie internetowej przedszkola
kosmatek@edu.konin.pl, której śledzenie jest obowiązkiem wszystkich zainteresowanych podmiotów.
6. Procedura obowiązuje w równym stopniu pracowników, rodziców, dzieci, osoby trzecie w okresie trwania
reżimu epidemicznego lub do odwołania.
7. Łamanie i niedostosowanie się do zapisów niniejszej procedury będzie skutkowało:
1) w przypadku rodziców wykreśleniem dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie
epidemicznym;
2) w przypadku pracowników wyciagnięciem konsekwencji wynikających z kodeksu pracy i/lub karty
nauczyciela;
3)

w przypadku osób trzecich wezwaniem policji.

8. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe przekazywanie przez rodziców informacji
o stanie zdrowia dziecka, mogących mieć wpływ na zdrowie dzieci uczęszczających do placówki.
9. Ważne numery telefonów:
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