SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU

PROCEDURA
BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY
W ZABRZU W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19
§1
Niniejsza procedura została opracowana na podstawie:
1)
wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
1 września 2020r;
1)
wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji
opieki nad dziećmi do lat trzech, wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca
1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz
z 2020r. poz.322,374 i 567).
§2

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.
§3
1.
Do przedszkola
może uczęszczać tylko dziecko zdrowe bez objawów
chorobowych.
2. Dzieci z objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać
do przedszkola.
3. Dzieci z objawami infekcji wirusowej, chorób skórnych oraz objawów sugerujących
chorobę zakaźną nie mogą uczęszczać do przedszkola.
4. Nie wolno posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na
kwarantannie lub w izolacji.
5. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu,
rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie
zdrowia dziecka.
6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel może
zmierzyć temperaturę dziecku.
7. Temperaturę ciała dziecka należy mierzyć za pomocą termometru bezdotykowego.
8. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rak.
§4
1.
Przyprowadza dziecko do przedszkola tylko jedna, zdrowa osoba. Zaleca się, aby
w miarę możliwości ta sama osoba również odebrała dziecko.
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2.
Rodzice/opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno
podczas przyprowadzania, jak i odbierania dziecka z przedszkola (obligatoryjnie maseczki
zakrywające usta i nos).
3.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci do/z placówki mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki i innych rodziców z
dziećmi wynoszący minimum 1,5m.
4.
Na terenie szatni oddziału przedszkolnego w tym samym czasie może przebywać
ograniczona liczba rodziców z dziećmi, która zachowa między sobą dystans społeczny
najmniej 1,5m ( maksymalnie dwóch rodziców z dziećmi w szatni przed każdą salą).
5.
W przypadku okresu adaptacyjnego dziecka w placówce rodzic/opiekun za zgodą
dyrektora szkoły może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie
przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć
dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do
niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej
1,5 m.
6.
Pozostali rodzice/opiekunowie oczekują przed budynkiem przedszkola w odległości
1,5 m od siebie.
7.
Przy wejściu do budynku szkoły przy rodzicu/opiekunie dziecko ma mierzoną
temperaturę.
8.
Rodzic/opiekun ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym
wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
9.
Dzieci nie mogą przynosić ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów, jedzenia,
picia i zabawek.
§5
1.
W sali przedszkolnej może przebywać maksymalnie 23 dzieci. Grupa przebywa
w wyznaczonej sali, która jest wietrzona raz na godzinę.
2.
Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być
mniejsza niż 1,5 m ² na jedno dziecko i dostosowana jest do powierzchni sali. Do przestrzeni
tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia,
pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych,
magazynowych, higieniczno-sanitarnych, np. łazienek i ustępów). Nie należy sumować
powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię
każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.
3.
W sali, w której przebywają dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów,
dywanów, których nie można skutecznie dezynfekować ( pluszowe zabawki, pacynki).
4.
Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci podczas zabawy.
5.
Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe i inne pomoce dydaktyczne będą na
bieżąco dezynfekowane.
6.
Nauczyciele organizują działania opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne.
Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały
wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach
poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
7.
Rodzic zobowiązany jest udostępnić aktualny numer telefonu.
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§6
1.
Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak
np. pluszowe zabawki, dywany itp.
2.
Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
3.
Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,
poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
4.
Pomoc nauczyciela wspomaga nauczycieli w pełnieniu funkcji opiekuńczej względem
dzieci.
5.
Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego
stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
6.
Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku
stwierdzenia zakażenia koronawirusem.
§7
1.
Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu
dziecka w przedszkolu, w tym w szczególności:
1)
systematycznie przypominać dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady
bezpieczeństwa i higieny;
2)
przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz
zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;
3)
zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody
i mydła, szczególnie: po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu
z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu;
4)
wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust
i nosa;
5)
wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust.
2.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny i profilaktyki,
w tym w szczególności:
1)
zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy
kaszlenia. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego
przykładu;
2)
rodzice/opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny:
niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa
przy kichaniu i kaszlu.
§8

1.
Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy,
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klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatury,
włączników.
2.
Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
3.
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.
Wywieszanie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami
prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
5.
Bieżąca dezynfekcja toalet.
6.
Nauczyciele i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, (do użycia w razie konieczności
np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
§9
1.
Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
2.
Należy zachować możliwie maksymalną odległość z uwzględnieniem zmianowości
grup.
3.
Istnieje możliwość korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem szkoły po
uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekcji.
4.
Sprzęt znajdujący się na boisku szkolnym będzie regularnie dezynfekowany.

§10
1.
Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia
lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów, złego samopoczucia należy
odizolować go od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ opiekuna o
stanie zdrowia dziecka i niezwłocznie poprosić, aby je odebrali. Dziecko z objawami
chorobowymi należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu
wyposażonym w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do
dezynfekcji).
2.
Opiekę nad dzieckiem sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik przedszkola,
który kontroluje stan zdrowia i sprawdza temperaturę dziecka.
3.
Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/opiekuna
Dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu
zdrowia dziecka.
4.
Należy skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
w celu wdrożenia odpowiednich procedur w razie nasilających się objawów u dziecka.
5.
Pracownik, będący na stanowisku pracy, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia
koronawirusem zgłasza fakt dyrektorowi szkoły i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego
pomieszczenia.
6.
Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
w miejscach, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie; zalecane jest
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
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gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z
zakażonym.
7.
Obszar, w który przebywało dziecko i osoby podejrzane o zakażenie należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty,
wyłączniki, przyciski itp.
§11
1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców/opiekunów oraz
pracowników jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy
w Zabrzu.
2.
Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu.
3.
Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora
szkoły.
4.
Procedura obowiązuje do odwołania.
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Zabrze . ………………………

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: …………………………………………………………………
nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, osób
kontaktujących się z dzieckiem, nie przebywa na kwarantannie ani nie przejawia widocznych oznak
choroby.
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np.
podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból
gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne
posłanie dziecka Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników
Rokitnicy w Zabrzu, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka
i naszych rodzin tj.:










mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie przedszkola może dojść do zakażenia
COVID – 19;
w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak
i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;
w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu
przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na
terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;
w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono, pod opieką
pomocy nauczyciela, przeprowadzone do przygotowanego wcześniej pomieszczenia,
wyposażonego w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony
rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;
dziecko: nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę wnosił skarg,
zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia
epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
INFORMACJA:
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych
informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną
(odszkodowawczą), a w przypadku, gdy okaże się, że ja lub któryś z domowników jest chory
- również na odpowiedzialność karną.
……………………………………………..
czytelny podpis rodzica/ opiekuna
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Zabrze . ………………………

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana / podpisany oświadczam, że:
Zapoznałem/łam się z treścią dokumentu:
„PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY
W ZABRZU W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19”

1. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej
PROCEDURY BEZPIECZESTWA

związanej z reżimem sanitarnym, przede wszystkim:
 przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru,

kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka
z przedszkola w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych.
 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby

u mojego dziecka, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do przedszkola;
 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania u dziecka
niepokojących objawów zdrowotnych;
 Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję
się do każdorazowego odbierania telefonu od pracownika szkoły, odebrania dziecka w trybie
natychmiastowym z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji.
 Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że Dyrektor jest zobowiązany przekazać
terenowej jednostce Sanepidu dane osobowe w przypadku zarażenia COVID-19. Podstawa
prawna: motyw 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO art. 6 ust.
1 lit. c), d) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO ustawa z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (m.in. art. 20a) ustawa z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (m.in. art.
17)

……………………………………………..
czytelny podpis rodzica/ opiekuna
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