PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 80 „SŁONECZNA DOLINKA” W WARSZAWIE
PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID – 19

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. Wprowadzające stan epidemii na terytorium całego
kraju związany ze wszystkimi obowiązującymi restrykcjami
Wytyczne GIS z 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i
innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji o1995 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§1

1. Po przyjściu dziecka do przedszkola zostanie mu zmierzona temperatura i odnotowana jej
wysokość. Dzieci z temp powyżej 37.2 lub innymi symptomami chorobowymi nie zostaną
przyjęte do przedszkola.
2. Dzieci podzielone na grupy max. 12 osobowe przebywają w osobnych salach bez kontaktu z
innymi dziećmi.
3. Dzieci przebywają przez cały czas z tymi samymi przydzielonymi do grupy nauczycielkami i
pracownikami.
4. Z sali są usunięte dywany, pluszowe zabawki i inne przedmioty sprawiające trudności w
codziennej dezynfekcji.
5. Sale są maksymalnie często wietrzone.
6. Dzieci do przedszkola nie przynoszą żadnych zabawek ani innych przedmiotów.
7. Osoby przebywające z dziećmi zachowują dystans społeczny między sobą w każdej
przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 m.
8. Personel jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki,
maseczki, przyłbice.
9. Nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola.
10. Na placu zabaw każda grupa przebywa oddzielnie.
11. Po powrocie dzieci z placu zabaw wszystkie sprzęty są czyszczone i dezynfekowane.
12. Przedszkole jest wyposażone w środki do dezynfekcji. Prace porządkowe są prowadzone
nieustannie, w szczególności mają na celu utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych,
powierzchni dotykowych, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników itp.
Czynności te są tak wykonywane, aby dzieci nie wdychały oparów pochodzących ze środków
dezynfekcyjnych.
13. Na bieżąco dezynfekowana jest toaleta.
14. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powieszone są instrukcje mycia rąk.
15. Dzieci spożywają posiłki w salach, w których przebywają.
16. Dzieci samodzielnie nie korzystają z dystrybutorów wody. Na prośbę dziecka robią to
nauczyciele lub opiekunowie.

§2
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu odwołania wytycznych GIS.

