WYTYCZNE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 „BAJKOWY ŚWIAT”
W CZARNKOWIE

Podstawa prawna:
−

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych
form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)

Organizacja opieki w podmiocie:
● Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej.
● Dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myją ręce
wodą z mydłem.
● Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej. Forma przyprowadzania i odbierania dzieci bez zmian.
Dzieci odbierane w wejściu i przyprowadzane do wejścia. Grupa „Smerfy” bez zmian.
Rodzic/opiekun prawny przyprowadza/odbiera dziecko do/z sali - zachowanie
dystansu.
● Opiekunowie przestrzegają regulaminów placówki w szczególności zasad związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym.
● Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu
Przedszkola w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
Dodatkowo zaleca się higienę rąk. – dezynfekcja, obuwie ochronne.
● W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce
rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki
z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).

● Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, mają zadbać
o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
● Wietrzenie sal, części wspólnej (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie
przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.
● Zaleca się, aby personel kuchenny i pracownicy administracji ograniczyli kontakty
z dziećmi, nauczycielami i obsługą.
● Komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka – spotkania ustalone wcześniej na
terenie placówki, kontakt telefoniczny lub mailowy (przedszkole1@czarnkow.pl).
● Używanie termometrów bezdotykowych, bądź innych urządzeń do bezdotykowego
pomiaru temperatury.
● Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na
infekcję choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego
odebrania dziecka z podmiotu.
● Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych
zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie
dawaj „gryza” koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki).
● Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci
z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością
skorzystania z terenów rekreacyjnych.
● Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu jest regularnie czyszczony
z użyciem detergentu.
● Dzieci w Przedszkolu są zdrowo odżywiane, nawadniane, stosuje się zróżnicowaną
dietę. Dzieci jedzą warzywa i owoce. Unika się wysoko przetworzonej żywności.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
●

Regularnie mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed
jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

●

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są
z zasadami prawidłowego mycia rąk.

plakaty, instrukcje

● Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów
komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.
● W placówce przestrzegamy zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu
środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
●

Placówka dysponuje indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego
użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów
higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).

● W Przedszkolu zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie
odpadów i czyszczenie pojemników na odpady.
Gastronomia:
● Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w Przedszkolu zapewnia się warunki
higieniczne wymagane przepisami prawa.
● Korzystanie z posiłków jest bezpieczne i odbywa się w

miejscach do tego

przeznaczonych.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:
● Do pracy w podmiocie

przychodzą

jedynie osoby bez objawów chorobowych

sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźnej.
●

Do placówki przychodzą dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub sugerujących
chorobę zakaźną.

● W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów
choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli
jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
● W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy
niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku
postępowania.
● W Przedszkolu jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony
indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenie w którym

będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów
chorobowych.
●

Miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi
infekcję lub chorobę zakaźną będzie dodatkowo posprzątane umycie/zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Dyrektor Przedszkola
K. Just

