PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŚNISZCZEWKU W CZASIE PANDEMII

PROCEDURY WSPÓLNE


Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek.



Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane do przedszkola wyłącznie przez osoby
zdrowe.



Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola.



Do przedszkola przyprowadzane są przez rodziców/opiekunów wyłącznie dzieci
zdrowe tj. bez kataru, kaszlu i innych dających się zauważyć objawów chorobowych.



Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko do przedszkola zobowiązane są mieć
zasłonięte usta i nos. Dzieci powyżej 4 roku życia podczas drogi do i z przedszkola
powinny być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę). Maseczkę
dziecku zapewnia, zdejmuje i zabiera ze sobą rodzic. W przedszkolu dziecko przebywa
bez maseczki.



Wszystkie dzieci mają mierzoną temperaturę. Temperatura powyżej 37,5°C jest
równoznaczna z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola, gdyż istnieje uzasadnione
podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci.



W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego 37 do 37,4 °C włącznie, nastąpi
drugi pomiar temperatury z zachowaniem 30 minutowej przerwy. Jeżeli w wyniku
drugiego pomiaru, temperatura będzie równa 37,5°C i więcej, nauczyciel wzywa
telefonicznie rodzica do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.



W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do złożenia
w formie pisemnej zgody na mierzenie dziecku temperatury.



Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na placu zabaw przy zachowaniu
maksymalnej odległości wynikających z przepisów GIS.



Z sal przedszkolnych usunięte zostały zabawki pluszowe. Pozostałe zabawki oraz
powierzchnie dotykowe i płaskie będą regularnie dezynfekowane zgodnie z
wytycznymi.



Sale będą wietrzone minimum 1 raz na godzinę.



Dzieci w przedszkolu będą korzystały indywidualnie z własnych przyborów, nie będą
pożyczały swoich przyborów kolegom.



Jeżeli w trakcie pobytu w przedszkolu, dziecko przejawia niepokojące objawy
chorobowe, rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka z placówki w jak
najkrótszymi czasie. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, rodzice
zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych
oraz pozostawania w kontakcie z Przedszkolem.



Dzieci nie będą mogły korzystać z swoich kubków do picia herbaty: ze względu na
konieczność wyparzania naczyń po każdym ich użyciu dzieci będą piły herbatę ze
szkolnych szklanek.



Ręczniki wielorazowego użycia, dzieci będą zabierać codziennie do domu w celu ich
wyprania.

PROCEDURY DLA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO



Rodzice muszą liczyć się wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka z Punktu
Przedszkolnego, gdyż dzieci będą przyjmowane i wydawane pojedynczo. Dlatego też
ze względów organizacyjnych rodzice zobowiązani są uwzględnić czas oczekiwania na
wejście do przedszkola: schodzenie się dzieci będzie się odbywać od 7:40 do 8:00



Z uwagi na ograniczoną powierzchnię korytarza i szatni rodzice nie mogą wchodzić
wraz z dzieckiem do pomieszczeń przedszkola.



Przy wejściu do Punktu Przedszkolnego może przebywać wyłącznie jeden rodzic z
dzieckiem, kolejni rodzice oczekują przed budynkiem zachowując odległość 2 m.



Rodzic przekazuje dziecko przy wejściu (wejście od strony przedszkola) pracownikowi
przedszkola, który każdemu dziecku będzie dokonywał pomiaru temperatury za
pomocą

termometru

bezdotykowego. Rodzic oczekuje na wykonanie pomiaru

temperatury dziecka na zewnątrz budynku.


W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka w
zajęciach osoba, która dokonała pomiaru temperatury zaprowadza dziecko do szatni,
gdzie pomaga mu się przebrać i do łazienki w celu umycia rąk, a następnie wprowadza

dziecko do sali. Po stronie rodzica leży przygotowanie emocjonalne dziecka do
samodzielnego wejścia do przedszkola.


Rodzic powiadamia dzwonkiem do drzwi personel placówki o przybyciu do przedszkola
w celu odbioru dziecka. Rodzic oczekuje na dziecko przed wejściem do przedszkola, aż
pracownik przedszkola ubierze dziecko i przyprowadzi Je do drzwi wejściowych.



Szczoteczki do zębów dzieci przynoszą do przedszkola w etui/pudełku na
szczoteczkę. Każdego dnia dzieci zabierają je ze sobą do domu w celu ich wyparzenia.

PROCEDURY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „ZERÓWKI”


Osoby przyprowadzające/odbierające dziecko do/z Oddziału Przedszkolnego

są

zobowiązane w momencie przyprowadzenia /odbioru dziecka stosować zasadę
zabezpieczenia siebie i dziecka, w indywidualną ochronę nosa i ust (maseczka lub
przyłbica).


Osoby przyprowadzające dziecko są zobowiązane: pomóc dziecku zdjąć wierzchnie
okrycie i zmienić obuwie. Pobyt w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Nie należy pozostawać w niej dłużej, niż jest to konieczne by rozebrać i ubrać dziecko.



Po wejściu do szkoły należy obligatoryjnie każdorazowo zdezynfekować ręce, przed
wejściem do sali pomiaru temperatury dziecka dokonuje wychowawca.



Dzieci dojeżdżające do placówki autokarem szkolnym są zobowiązane do zasłaniania
twarzy maseczką podczas przejazdów.

