Cegłów, dnia 27.08.2020r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM COVID - 19
OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKOLNYM W CEGŁOWIE
I. Informacje ogólne
1. W Zespole Szkolnym w Cegłowie wdrożono wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.
2. Zespół Szkolny w Cegłowie zaleca stosowanie wytycznych GIS i MZ w zakresie
przestrzegania zasad higieny.
3. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
infekcji.
4. Wobec dzieci z objawami infekcji będzie wprowadzona procedura reagowania w sytuacji
zagrożenia epidemicznego.
5. W Publicznym Przedszkolu w Cegłowie znajduje się w termometr bezdotykowy do pomiaru
temperatury ciała dzieci i personelu.
6. Rodzic zobowiązany jest wyrazić zgodę na pomiar temperatury u dziecka w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów infekcji.
7. W placówce wydzielone jest miejsce, w którym będzie można odizolować osobę z infekcją.
8. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
dziecka do przedszkola.
10. Rodzice nie wchodzą do przedszkola Dzieci odbierane są przed wejściem do przedszkola w
godzinach ustalonych z wychowawcą.
11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników, innych rodziców i innych dzieci wynoszący 1,5
metry.
12. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania przedszkola o potwierdzonych
dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z
COVID-19, a przede wszystkim takich decyzji jak: poddanie członków rodziny nadzorowi
epidemiologicznemu, kwarantannie i izolacji.
13. Do kontaktów z rodzicami/prawnymi opiekunami przedszkole wykorzystuje wskazane przez
rodzica/opiekuna prawnego numery telefonu.
14. Rodzice mają obowiązek zapewnić nauczycielom szybki kontakt poprzez udostępnienie
aktualnego numeru telefonu obojga rodziców/opiekunów prawnych i odbieranie każdego
połączenia z przedszkola. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości
skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami nauczyciel zawiadomi właściwe
organy służby zdrowia.
15. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty o
możliwości wystąpienia u dziecka objawów alergicznych (kaszel, katar, łzawienie i
zaczerwienienie oczu , itp.) .

16. Nauczyciele pilnują aby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po
przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu z toalety.

II. Organizacja zajęć w przedszkolu
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej w miarę możliwości stałej sali.
2. Z sal usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć i
zdezynfekować.
3. Dzieci nie zabierają do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
4. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw oraz w razie potrzeb w
trakcie zajęć.
5. Dzieciom zapewnia się możliwość korzystania z placu zabaw oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie przedszkola Jednocześnie na placu zabaw może przebywać jedna grupa
dzieci przy zachowaniu odpowiedniego dystansu.
6. Będą ograniczane aktywności sprzyjające bliskim kontaktom pomiędzy dziećmi.
7. Sprzęt wykorzystywany na placu zabaw musi być regularnie myty i dezynfekowany.

III. Organizacja żywienia

1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z posiłków przygotowywanych w kuchni
Zespołu Szkolnego w Cegłowie.
2. Posiłki wydawane są zmianowo.
3. Po każdej grupie blaty stołów, poręcze krzeseł są czyszczone i dezynfekowane.
4. Naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu i wyparzane.
5. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony
kontakt z dziecmi i nauczycielami.

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja

1. Do pracy przychodzą tylko osoby zdrowe. W przypadku niepokojących objawów
pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem.
2. Zużyte środki ochrony indywidualnej wyrzucane są do specjalnie przygotowanych,
zamykanych i opisanych koszy wyłożonych workiem foliowym.
3. Obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni płaskich, w tym blatów stolików, krzeseł, drzwi,
poręczy i w stołówkach, klawiatur, włączników świateł oraz wszelkie urządzenia, z którymi
styczność mają dzieci i pracownicy. W szczególności takie działania przeprowadza się po
zakończeniu zajęć przez dzieci.

4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle według zaleceń producenta środków do dezynfekcji.
5. Przebywanie osób trzecich w placówce ogranicza się do niezbędnego minimum z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk – tylko osoby zdrowe).
6. Nauczyciele mają obowiązek zachowywać dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m
pomiędzy sobą oraz stosować pozostałe zalecenia GIS/Sanepid.
7. Pracodawca zapewnia środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, rękawiczki,
fartuchy w razie potrzeby) umożliwiające zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa oraz
instrukcje prawidłowego ich stosowania.
8. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice dzieci, wchodzący do przedszkola dezynfekują
dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają
obowiązujących stref przebywania.
9. Rodzice, dzieci, pracownicy w Publicznego Przedszkola w Cegłowie zobowiązani są
do przestrzegania powyższych procedur bezpieczeństwa.

