Regulamin funkcjonowania
w czasie zagrożenia epidemicznego
w związku z emisją wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)
PRZEDSZKOLA NR 57
I. Podstawa prawna
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)
 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane 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, 567 i 1337).

II. Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w czasie trwania
zagrożenia epidemicznego COVID-19.
2. Niniejszy Regulamin jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią
współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.
III. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie:
 Sposobów bezpiecznego funkcjonowania placówki w okresie pandemii
 obowiązków Dyrektora, personelu placówki, rodziców/opiekunów dzieci
IV. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników
rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.
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V. Ustalenia początkowe
1. Placówka będzie świadczyć usługi w godzinach zawartych w indywidualnych ustaleniach z
rodzicami/opiekunami dzieci.
2. W placówce realizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczne. Ze względu
na potrzebę ograniczenia przebywania w placówce osób z zewnątrz zajęcia dodatkowe nie
będą się odbywać.
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3. Nadal będzie realizowane nauczanie zdalne. Materiały będą umieszczane tak, jak dotychczas w
grupach mailowych.

VI. Najważniejsze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla placówek
1. Przy wejściu umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk.
2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszenie dla pracowników plakatów z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.
3. Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie instytucji placów
zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup zorganizowane będzie tak,
aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Sprzęt, którego nie można zdezynfekować na
placu zabaw lub boisku, oznaczony zostanie taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
4. Zapewniony zostanie sprzęt i środki oraz monitorowane będą codzienne prace porządkowe, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,
poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko będą one
zdezynfekowane.
5. Przygotowane zostaną procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia
zakażenia w placówce i skutecznie zapoznani z nimi zostaną pracownicy.
6. Dzieci będą mieć mierzoną temperaturę w razie potrzeby w ciągu dnia.
7. Wyznaczone i przygotowane zostanie (m. in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.
8. W łatwo dostępnym miejscu umieszczone zostaną potrzebne numery telefonów do: organu
prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
9. Przygotowana zostanie ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami ( telefoniczna)
10. Jeśli zajdzie taka konieczność lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie testów
na obecność SARS-COV-2.
11. W kuchni dodatkowo wprowadzone zostaną zasady szczególnej ostrożności dotyczące
zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, środki ochrony osobistej, płyny
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Utrzymanie wysokiej higieny, mycia i
dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, naczyń i sztućców wielokrotnego użytku.
12. Z sali usuwane będą przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np.
pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe, np. piłki, skakanki,
obręcze, będą one systematycznie dezynfekowane.
13. Wprowadzony zostanie zakaz przynoszenia zabawek
14. Rezygnacja z mycia zębów w placówce.
15. Co najmniej raz na godzinę sala, w której organizowane będą zajęcia będzie wietrzona.
16. Będzie zwracana uwaga na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
17. Praca będzie tak organizowana, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą różnych grup.
18. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki
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VIII. Zasady przebywania osób trzecich w placówce
1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te
zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka,
rękawiczki) oraz poddane kontroli temperatury (załącznik nr 1).
2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe i imprezy o charakterze
rodzinnym, a także imprezy prowadzone przez osoby z zewnątrz.
3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren
placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do
przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia
przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać
ją osobiście sprzed drzwi wejściowych.
5. Sekretariat przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te,
mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub
w rękawiczkach.
IX. Wprowadzone procedury dostępne w oddzielnych dokumentach
1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego
w związku z emisją wirusa SARS-CoV-2 (COVID – 19) - Zakres stosowania dotyczy wszystkich
pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych
wychowanków placówki.
2. Procedury BHP, które dotyczą wszystkich pracowników placówki.
3. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem bądź zachorowania na
COVID-19 pracownika lub dziecka.
4. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów, pomieszczeń, placu zabaw oraz powierzchni i
zabawek.
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Załącznik nr 1
do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

REJESTR KONTROLI TEMPERATURY CIAŁA
Wypełnia się tylko i wyłącznie z chwilą stwierdzenia podwyższonej temp. ciała

NAZWISKO
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GODZINA

4

PODPIS OSOBY
WYKONUJĄCEJ
POMIAR

UWAGI

