Aneks nr 2 do dokumentacji funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola
Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Dodaje się:
Organizacja opieki w przedszkolu:


Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej Sali.



Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości
organizacyjnych, ci sami opiekunowie.



Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek.



Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.



W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która
uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.



Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.



Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.



Za zgodą dyrektora rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi, które są w
okresie adaptacyjnym ( do dwóch tygodni) do przestrzeni wspólnej tzn. szatni, z
zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica
z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich
środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk). Ilość osób przebywających w szatni będzie kontrolowana przez pracownika
przedszkola. Dzieci przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe, w których
domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
Rodzic/ opiekun nie wchodzi z dzieckiem do sali, w której przebywają inne dzieci.
Czas przebywania rodziców dzieci w okresie adaptacyjnym na terenie szatni jest
ograniczony do kilku minut, ze względu na oczekiwanie innych rodziców z dziećmi.



Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.



Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe zabezpieczone
w środki ochrony tzn. osłonę nosa i ust, rękawiczki, płyn do dezynfekcji.



Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.



Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).



Organizuje się sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka (
uzupełnienie danych dziecka oraz rodziców w dzienniku zajęć ogólnych dla
poszczególnych grup. Dziennik zajęć zawsze umieszczany jest w miejscu do tego
przeznaczonym, wcześniej uzgodnionym z wszystkimi pracownikami przedszkola).



Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować
je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2
m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania dziecka z podmiotu.



Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej
odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie przedszkola, dozwolone jest
wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.



Plac zabaw zostaje podzielony z wydzieleniem odrębnych obszarów dla każdej z grup.
Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, powinien być regularnie
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni



Przed wejściem do budynku osoby dorosłe korzystają z płynu dezynfekującego do rąk
zgodnie z zamieszczoną, widoczną informacją oraz zasłaniają usta i nos. Jeżeli dłonie
osłonięte są rękawiczkami ochronnymi również należy je zdezynfekować.



Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.



W przedszkolu przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w
tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury,
włączników oraz toalet.


Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Sale należy wietrzyć tak aby
dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.



Wszyscy pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy
z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u
dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

Gastronomia


W przedszkolu każda grupa przedszkolna spożywa posiłki w swojej wyznaczonej,
stałej sali.



Przed i po spożyciu posiłku blaty stołów dezynfekowane są środkiem z zachowaniem
środków ostrożności.



Naczynia oraz sztućce są każdorazowo myte i wyparzane.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu


Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić osoby zdrowe oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.



W miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu
powyżej 60.



Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) wydzielić obszar pozwalający zachować 2 metrowy odstęp od
pozostałych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.



W przypadku wystąpienia przypadku COVID – 19 w przedszkolu należy stosować się
do procedur zawartych w Aneksie nr 1 do Procedury postępowania w przypadku
wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia w Niepublicznym Przedszkolu Entliczek
Pentliczek w Kowalewie Pomorskim choroby zakaźnej Covid- 19, zaleceń
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowej Stacji

Sanitarno- Epidemiologiczna w Golubiu- Dobrzyniu w celu konsultacji, uzyskania
wskazówek lub uzyskania porady.

