Załącznik nr 4

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE „ŚWIAT DZIECKA” W SIEWIERZU
WEWNĘTRZNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W MIEJSCU PRACY
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

1. Organizacja pracy w przedszkolu/ żłobku:
- jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali;
- do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie;
- minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż
4m 2 na jedno dziecko i każdego opiekuna;
-z sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można
dezynfekować, zaś pozostałe będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane;
- dziecko nie może zabierać ze sobą do/z placówki przedmiotów i zabawek;
- sale będą wietrzone przynajmniej co godzinę w czasie przerwy, oraz w razie potrzeby także w
trakcie pobytu dzieci w sali;
- opiekunowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego miedzy sobą na odległość min.
1,5m;
- personel kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz personelem sprawującym opiekę nad
dziećmi;
- rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z przedszkola/ żłobka mają
zachować dystans społeczny wynoszący min. 2m w odniesieniu do pracowników przedszkola/ żłobka
jak i innych dzieci i ich rodziców;
-do przedszkola/ żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe;
-dzieci do przedszkola/ żłobka są przyprowadzane/ odbierane przez zdrowego rodzica /wyznaczonego
opiekuna z rodziny;
-jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie może ona
przyprowadzić dziecka do przedszkola/ żłobka;
-przebywanie osób trzecich w placówce zostanie ograniczone do niezbędnego minimum
(obowiązkowe są: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rak, tylko osoby zdrowe);

-rodzic jest zobowiązany do podania numeru telefonu, pod którym zawsze będzie dostępny;
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-przedszkole/ żłobek zapewnia jeden termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po
każdym użyciu w danej grupie;
-rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała dziecka;
- dzieci nie wychodzą na wycieczki, spacery oraz poza teren przedszkola/ żłobka;
-w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych dziecko wraz z opiekunem grupy
zostaną przeniesieni do izolatki, o czym rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany;
- na miejsce izolacji zostało wyznaczone jedno z przedszkolnych pomieszczeń biurowych/
żłobkowych sal śpiących;
-do pracy może uczęszczać wyłącznie zdrowy pracownik;
- pracownik jest zobowiązany do pomiaru temperatury 2 razy dziennie;
-pracownik powinien szczególnie dbać o swoje zdrowie, przestrzegać zasad higieny i ustalonych
procedur;
-pracownik mający temperaturę wyższą niż 37,0 C powinien pozostać w domu i skorzystać z opieki
medycznej;
-jeżeli pracownik ma objawy w przedszkolu/ żłobku, to należy odsunąć go od pracy, wstrzymać
przyjmowanie kolejnych grup dzieci i powiadomić sanepid (a następnie stosować się do jego zaleceń);
-jeśli pracownik zauważy u siebie objawy chorobowe jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować o
tym fakcie dyrekcję, sanepid i oddział zakaźny;
-w razie pogorszenia stanu zdrowia pracownik powinien zadzwonić pod numer 999 lub 112 i
poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem;
-należy przygotować listę osób z którymi kontaktował się pracownik który może być zakażony
(obowiązkiem jest odkażanie miejsc, w których pracownik przebywał);
-jeśli w domu pracownika przedszkola/ żłobka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych, pracownik przedszkola/ żłobka ma obowiązek również pozostać w domu i
zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie poinformować dyrekcję przedszkola/ żłobka;

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni
-przy wejściu został umieszczony dystrybutor z płynem do dezynfekcji rąk oraz informacja o
prawidłowym i obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola/
żłobka;
-została wyznaczona osoba do kontrolowania rodziców/opiekunów, aby zachowali oni wszelkie środki
ostrożności przed wejściem do przedszkola/ żłobka (rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk, maseczka);

-dzieci po wejściu do placówki, przed każdym posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety myją ręce ciepłą wodą z mydłem (dzieci małe podczas tych czynności
korzystają z pomocy opiekunów);
-Dyrektor przedszkola/ żłobka wyznaczył osoby odpowiedzialne do codziennych prac porządkowych
związanych z dezynfekcją ciągów komunikacyjnych, toalet, powierzchni dotykowych - poręczy,
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klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, zabawek;
wyznaczone osoby winny prowadzić monitoring swoich czynności;
-zostały uwzględnione wszystkie środki ostrożności zalecane przez producenta danych produktów w
trakcie dezynfekcji i tuż po niej;
-dzieci nie mogą przebywać w salach podczas dezynfekcji;
-pracownicy przedszkola/ żłobka zostali wyposażeni w indywidualne środki ochrony tj. jednorazowe
rękawiczki, maseczki, fartuchy (osoby wyznaczone do czynności higienicznych );
-przy wejściu, łazienkach oraz w salach zostały wywieszone instrukcje z zasadami prawidłowego
mycia rąk, wkładania/zdejmowania maseczek i rękawic;

3. Gastronomia
-każda grupa dzieci spożywa posiłki w swojej sali;
-w pomieszczeniu kuchennym może znajdować się jedna osoba, która przygotowuje posiłki i wydaje
je pomocom z poszczególnych grup, zostawiając wózki z posiłkami w pomieszczeniu do wydawania
(z uwzględnieniem szczególnej uwagi na wysoką higienę, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy);
- wielorazowe naczynia i sztućce są myte i wyparzane w zmywarce po każdym posiłku;

4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVI-19 u personelu lub dzieci
została opracowana w oddzielnym dokumencie (załącznik 4)

- w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Dąbrowie Górniczej w celu uzyskania konsultacji lub porady - 795-513-569, 795-513-581

