Załącznik nr 1
Do Procedury bezpieczeństwa
Społecznego Przedszkola TWP „ Zielony Zakątek” w Legnicy w okresie pandemii COVID-19.

INFORMACJA DLA RODZICÓW O CZYNNIKACH RYZYKA DOTYCZĄCA COVID 19
Co to jest COVID-19?
Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez nowego wirusa (SARSCoV-2), na którego nie ma szczepionki. Naukowcy wciąż pracują nad jego lepszym poznaniem.
Jakie są objawy COVID-19?
Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 mieli objawy takie jak:
gorączka, kaszel, bóle mięśni, bóle brzucha, biegunka i wymioty, zaburzenia węchu i smaku.
Początkowo objawy są łagodne, ich nasilenie narasta w czasie Przebieg zakażeń w COVID-19 jest
zróżnicowany: od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego (podobną do
przeziębienia), po ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i/lub
niewydolnością wielonarządową. Około 80% osób, które chorują na COVID-19 nie wymaga leczenia, a
choroba ustępuje sama.
1 na 6 osób ma cięższy przebieg choroby, problemy z oddychaniem i wymaga leczenia.
Do zachorowania w powodu koronawirusa 2019-nCoV niezbędne jest zakażenie, czyli:
kontakt bezpośredni z osobą chorą (np. przy udzielaniu pomocy medycznej, w pracy, przebywanie w
tym samym pomieszczeniu, wspólne podróżowanie lub mieszkanie razem),praca w miejscu
udzielania pomocy medycznej, gdzie przebywali i byli leczeni chorzy na koronawirus 2019nCoV. Czy zakażenie jest niebezpieczne?
Tak, jak w przypadku innych zakażeń układu oddechowego. U niektórych osób może mieć ciężki
przebieg i prowadzić do zapalenia płuc i problemów z oddychaniem. W skrajnych przypadkach
zakażenie koronawirusem (COVID-19) może prowadzić do zgonu. Nie wiadomo dokładnie, ile
osób jest zakażonych koronawirusem; wiele osób nie ma żadnych objawów i nawet o tym nie wie. Z
tego powodu bardzo trudne jest oszacowanie śmiertelności spowodowanej
COVID
Kto choruje na COVID-19?
COVID-19 może wystąpić u ludzi w każdym wieku. Analiza zachorowań pokazuje, że najcięższy
przebieg choroby obserwuje się u osób starszych, z rozpoznanymi wcześniej chorobami przewlekłymi
lub zaburzeniami odporności. Dotyczy to także przypadków śmiertelnych. Częściej chorują mężczyźni
niż kobiety. Dzieci chorują bardzo rzadko (około 1-2% wszystkich przypadków).
Jak przenosi się COVID-19?
Obecnie wiadomo, że wirus może przenosić się z człowieka na człowieka. Uważa się, że do większości
zakażeń u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha,
podobnie jak przenosi się np. wirus grypy. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek
dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotknie swoich ust, nosa
lub oczu. Należy pamiętać, że łatwość przenoszenia się wirusa z człowieka na człowieka może się
różnić. Niektóre wirusy są bardzo zakaźne, czyli przenoszą się bardzo łatwo, a inne mniej. Obecnie nie
ma pewności, jak łatwo koronawirus SARS CoV-2 przenosi się między ludźmi, a badania cały czas
trwają. Zakłada się, że jedna chora osoba zaraża 3-4 kolejne.

Przegląd 73 214 zachorowań na COVID-19, wykonany przez Chińskie Centrum Kontroli i
Zapobiegania Chorobom, wykazał, że mniej niż 1 proc. przypadków to zachorowania dzieci w wieku
poniżej 10 lat.
„To chyba największa znana mi analiza, oparta o przypadki potwierdzone badaniami molekularnymi
przypadki z Wuhanu. Na jej podstawie można powiedzieć, że COVID-19 u dzieci przebiega jednak
odmiennie niż u dorosłych. Mediana wieku zarażonych dzieci wynosiła 6,7 lat. Prawie 61 proc.
stanowili chłopcy. Przebieg bezobjawowy odnotowano tylko u 15,8 proc. dzieci, aż u 64,9 proc.
wywiązało się zapalenie płuc w przebiegu infekcji - co więcej, aż w 58,5 proc. przypadków
przebiegające bez gorączki, z temperaturą poniżej 37.5 st. C. Zaledwie co dziesiąte dziecko miało
temperaturę powyżej 39 st. C. Tylko troje dzieci wymagało pobytu na intensywnej terapii i sztucznej
wentylacji. Doszło do jednego zgonu” - przytacza wyniki analizy prof. dr hab. n. med. Maciej Banach,
dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
COVID-19 u dzieci przebiega łagodniej, niż u dorosłych. Ale to nie znaczy, że
można go bagatelizować. Dzieci już nie są w „grupie bezpieczeństwa”
Niemowlęta oraz dzieci były uznawane dotychczas za grupę, która najłagodniej przechodzi zakażenie
koronawirusem, ale może być idealnym nośnikiem patogenu. Śmiertelność w grupach wiekowych 0-9 i
10-19 jest bliska zeru, jednak coraz częściej pojawiają się doniesienia o śmierci młodych pacjentów.
Pod koniec marca w Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 zmarło niemowlę, był to pierwszy
taki przypadek.
Czy dzieci mogą przenosić wirusa i jakie środki wobec nich należy podjąć?
To, że u dzieci nie występują poważne objawy choroby , a nawet często nie występują w ogóle, nie
oznacza, że nie zarażą się koronawirusem .Prawdopodobne jest, że liczba przypadków wśród dzieci
nie jest dostatecznie zgłaszana, częściowo dlatego, że ich objawy są minimalne lub łagodne, ale nadal
mogą zarażać innych. Należy założyć, że dzieci go rozprzestrzeniają, tak jak inne wirusy układu
oddechowego.
Badania wykazały, że ponad 90% wszystkich pacjentów dziecięcych nie miało objawów
lub wykazywało łagodne (50,9%) czy umiarkowane (38,8%) objawy.

(4,4%)

Dziecko bezobjawowym nosicielem
Największym problemem jest to, że w małych lub dużych grupach dzieci nadal mogą przenosić wirusa
na osoby bardziej podatne – w tym na inne dzieci, osoby starsze. Dlatego rodzice i dzieci powinni
zachować zdrowy rozsądek i higienę, w tym praktykować regularne mycie rąk mydłem . Rodzice
powinni stosować środki zapobiegawcze wobec rozprzestrzeniania się infekcji dróg oddechowych u
dzieci .
RODZICU PAMIĘTAJ:


Poinformuj opiekunów w przedszkolu o stanie zdrowia dziecka oraz
chorobach, które są istotne w czasie pandemii COVID-19.



Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe. 



Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zmierz mu temperaturę. 



Dziecko może być bezobjawowym nosicielem choroby, przez to groźne dla opiekunów
w przedszkolu oraz domowników, szczególnie z przewlekłymi chorobami
stwarzającymi zwiększone ryzyko w przebiegu infekcji koronawirusem.



TO RODZIC PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODJĘCIE DECYZJI
ZWIĄZANEJ Z WYSŁANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, JAK I Z
DOWOŻENIEM DZIECKA DO NIEGO.







Załącznik Nr2
do Procedury Bezpieczeństwa na terenie
Społecznego Przedszkola TWP „ Zielony Zakątek” w Legnicy w okresie pandemii COVID-19

Proszę o zapewnienie opieki mojemu dziecku ……………………………………………………….
( imię i nazwisko dziecka)

Uczęszczającemu do Społecznego Przedszkola TWP „ Zielony Zakątek” w Legnicy od dnia……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
( imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów oraz nr. telefonu do kontaktu)

Adres poczty e-mail do kontaktu z

przedszkolem: ..................................................................................................................................

DEKLARACJA RODZICÓW
I.

Oświadczam, że:

1) zostałam/łem poinformowana/ny dokładnie i w sposób dla mnie zrozumiały, o czynnikach
ryzyka związanych z pandemią COVID-19 i związanych z tym niebezpieczeństwami
zdrowotnymi dla dziecka i domowników. ( Załącznik Nr 1 do Procedury bezpieczeństwa).
2) moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zarażoną wirusem powodującym COVID-19 oraz, nikt
z członków najbliższej rodziny nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia oznak choroby.
Stan dziecka jest dobry, nie przejawia ono żadnych oznak chorobowych (podwyższona
temperatura, kaszel, katar).
3) przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w chwili widocznych oznak choroby u mojego
dziecka, nie zostanie ono przyjęte do placówki w danym dniu i będzie mogło do niej wrócić po
ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
4) ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do
przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
II.

Zobowiązuję się do:

1) Przestrzegania „Procedury Bezpieczeństwa na terenie Społecznego Przedszkola TWP
„ Zielony Zakątek” w Legnicy w okresie pandemii COVID-19 związanej z reżimem
sanitarnym przede wszystkim:
a) przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru,
kaszlu, podwyższonej temperatury ciała;
b) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek
oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce;
c) każdorazowego odbierania telefonu z placówki oraz niezwłocznego powiadomienia
dyrektora Przedszkola, gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje
na Covid-19.
III.

Wyrażam zgodę na:

1) pomiar temperatury ciała dziecka po wejściu do budynku przedszkola i dwa razy dziennie w
trakcie pobytu w przedszkolu oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.

IV.

Deklaruję, że :

1) w okresie pandemii COVID-19 oprócz rodziców/opiekunów prawnych osobą upoważnioną do
odbioru mojego dziecka jest: (wyłącznie w sytuacji gdy rodzice nie mają możliwości odebrać
dziecka osobiście wyznaczają jedną stałą osobę)
...............................................................................
( imię i nazwisko osoby upoważnionej)

....................................
( data)

.........................................................
(numer dowodu osobistego)

.....................................................................................
podpis rodziców/ opiekunów prawnych

Załącznik nr 3
Do Procedury bezpieczeństwa na terenie
Społecznego Przedszkola TWP „ Zielony Zakątek” w Legnicy w okresie pandemii COVID-19.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W OKRESIE
PANDEMII COVID – 19 W SPOŁECZNYM PRZEDSZKOLU TWP „ ZIELONY
ZAKĄTEK” W LEGNICY
I.

Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci
oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe osoby nie były narażane na
niebezpieczeństwo zarażenia się i ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.
II.
Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad zachowania rodziców ,dzieci i
pracowników przedszkola przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.
III.
Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, dzieci, a
także rodziców/opiekunów prawnych .
IV.
Zasady postępowania i zachowania pracowników, rodziców i dzieci
1. Rodzic z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem ma obowiązek poinformowania dyrektora
przedszkola o zamiarze przyprowadzenia dziecka.
2. Rodzic dzwoni domofonem ( do grupy Ekoludki)- ręce musi mieć ubrane w rękawiczki, usta, nos
przykryte maseczką i czeka na pracownika przedszkola. Pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecka
i przejmuje je, przebiera w szatni, wprowadza na salę pod opiekę nauczyciela. Rodzić ( opiekun ) nie
wchodzi na teren przedszkola (na domofon przyklejamy worek foliowy, osoba otwierająca placówkę
zmienia go codziennie.)
3. Podczas odbioru podobnie – rodzic dzwoni domofonem, czeka przed przedszkolem , aż pracownik
ubierze dziecko i przekaże rodzicowi. Dziecko przed wyjściem z sali korzysta z toalety, myje ręce .
4. Należy ubezpieczyć się w zapas czasowy, taka procedura bezpieczeństwa na pewno znacznie wydłuży
czas przyjmowania i odbierania dziecka.
5. Należy zachować bezpieczny odstęp społeczny (2 metry) od pozostałych rodziców przed placówką.
6. Rodzic przyprowadza dziecko do godziny 8:30.
7. Od godziny 8:30 będzie dokonywana dezynfekcja głównego ciągu komunikacyjnego.
8. Pracownik odbierający dziecko jest zabezpieczony środkami ochrony indywidualnej: maseczka,
przyłbica, rękawiczki.
9. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
10. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się tylko przez jedną osobę - zdrową.
11. Pracownik odbiera maksymalnie 1 dziecko (chyba, że jest to rodzeństwo), zaprowadza do sali, oddaje
pod opiekę nauczyciela.
12. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury u dziecka lub objawów chorobowych , pracownik
nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi/opiekunowi i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o
zaistniałej sytuacji.
13. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrów odległości od innych osób, w tym
pracowników przedszkola.
14. Obowiązuje zakaz przyprowadzania dzieci do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
15. Jeśli dziecko ukończyło 4. rok życia rodzic powinien zapewnić dziecku indywidualną osłonę nosa i ust
podczas drogi do i z placówki. Osoby przyprowadzające nie oddają pracownikowi przedszkola dziecka w
maseczce, maseczkę dziecka zabierają ze sobą.

16.Dziecko nie może wnosić do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów.
17. W związku z tym, że rodzic nie wchodzi do sal przedszkolnych , wszelkie informacje na temat dziecka
można uzyskać telefonicznie . Sprawy ważne będą przekazywane osobie odbierającej.
18. Rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przyprowadzani i odprowadzania
dzieci. ( maseczki lub przyłbice itp.)
19. W zależności od liczby dzieci i pracowników dzieci mogą przebywać w grupach mieszanych.
20. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów choroby zakaźnej zostanie ono odizolowane w specjalnie
do tego przeznaczonym pomieszczeniu, gdzie będzie oczekiwało na przyjazd rodzica. Rodzic zobowiązany
jest poinformować o zaistniałym fakcie sanepid. Również organ prowadzący odnotuje zaistniałą sytuację w
sanepidzie.
21. Zaleca się nieangażowanie do odbioru/przyprowadzania dziecka osób po 60-tym roku życia.
22. Mimo zaostrzonych procedur bezpieczeństwa placówka nie jest w stanie zagwarantować, iż nie ma
ryzyka zakażenia się koronawirusem, zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania przyjętych procedur.
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją zastosowanie mają Wytyczne przeciwepidemiczne
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 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 2019r., poz 59, oraz z 2020r. poz.322, 374 i 567) – pierwsza aktualizacja.

V. Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy
przedszkola oraz rodzice.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą
procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

Załącznik nr 4
Do Procedury bezpieczeństwa na terenie
Społecznego Przedszkola TWP „ Zielony Zakatek” w Legnicy w okresie pandemii COVID-19.

PPROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZACHOROWANIA NA
KORONAWIRUSA ( COVID-19) W SPOŁECZNYM PRZEDSZKOLU TWP „ ZIELONY
ZAKĄTEK” W LEGNICY

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z osobami
potencjalnie chorymi oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe
osoby nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się i ustalenie działań, które
zminimalizują to ryzyko.
Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: zasad postępowania z dzieckiem
lub pracownikiem podejrzanym o zachorowanie na COVI-19.
Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, dzieci, a
także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.
Definicje
Choroba – ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Choroba
polega na zaburzeniu funkcji lub uszkodzeniu struktury organizmu. O zaistnieniu choroby
można mówić wtedy, gdy działanie czynnika chorobotwórczego wywołuje niepożądane
objawy, różniące się od czynności zdrowego organizmu.
Koronawirus(COVID19)
1. Choroba zakaźna układu oddechowego wywoływana przez wirus SARS-CoV-2, czyli
patogen należący do rodziny koronawirusów. Przebieg zakażenia może być
bezobjawowy, łagodny, ale też ciężki, nawet z koniecznością hospitalizacji.
Profilaktyka zdrowotna dzieci:
1. Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobie :
a) Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych
i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i
ręczników papierowych, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie).
2. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, wzmacnianie
układu odpornościowy dziecka:
a) zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych;
b) zabawy na świeżym powietrzu .
3. Nadzorowanie dzieci w zakresie:
a) prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski
klozetowej, spuszczanie wody),
b) mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
c) mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
d) prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców,
spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z
kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
e) zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci, ochrony
przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
f) prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w
jednorazową chusteczkę.
4. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

VII.

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby u dziecka lub pracownika
przedszkola.

1. Objawy choroby:
a) najbardziej charakterystyczne : gorączka, suchy kaszel oraz duszności.
b) pozostałe objawy: ból gardła, ból głowy, bóle mięśniowe i bóle stawowe, dreszcze, mdłości
i wymioty, zatkany nos, katar, biegunka, krwioplucie, przekrwienie spojówek.
2. Jeżeli stwierdzono któryś z wymienionych wyżej objawów sugerujących chorobę u dziecka:
a) nauczyciel odseparowuje dziecko od innych dzieci do osobnego, specjalnie wyznaczonego
pomieszczenia i zawiadamia dyrektora oraz rodziców o dolegliwościach występujących
u dziecka.
b) do opieki nad chorym dzieckiem nauczyciel upoważnia pracownika przedszkola, który najpierw
zaopatruje się w środki ochrony osobistej: kombinezon, przyłbica, rękawiczki i czeka z
dzieckiem na przyjazd rodzica.
c) po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do
niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji
lekarskiej.
d) w sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje wszelkie
dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do
odbioru dziecka.
e) w sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji
lekarskiej, nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań opisanych w Procedurze
postępowania w przypadku zaistnienia wypadku.
f) po zabraniu dziecka z przedszkola rodzice zaprowadzają chore dziecko do lekarza i stosują się
do jego zaleceń.
g) jeśli to możliwe, nauczyciel przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a pomieszczenie, w
którym przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myte i dezynfekowane.
3. Jeżeli stwierdzono któryś z wymienionych wyżej objawów sugerujących chorobę
u pracownika przedszkola zostaje on odsunięty od pracy odseparowany do specjalnie
wyznaczonego pomieszczenia. Dyrektor zawiadamia kogoś z członków rodziny pracownika lub
w ciężkim przypadku wzywa pogotowie. Powiadamia również powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
a) obszar , w którym poruszał się pracownik należy poddać sprzątaniu i gruntownej
dezynfekcji .
b) dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów obowiązkiem pracownika jest skorzystanie z
konsultacji lekarskiej. Nie należy wówczas przychodzić do przedszkola, należy pozostać w
domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i
poinformować, ze mogło nastąpić zakażenie koronawirusem.
5. Gdy dziecko lub pracownik są zarażeni COVID 19 po wizycie u lekarza niezwłocznie rodzice
dziecka lub pracownik zawiadamiają przedszkole.
6. Dyrektor podejmuje działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby:
a) podaje informacje dla pozostałych rodziców/opiekunów prawnych pozostałych dzieci ,
zawiadamia pracowników;

b) sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie
potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
c) informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci, czy
pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. Kontaktuje się z powiatową
stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego
postępowania;
d) wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na
terenie placówki zakażenia.
7. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez
tę osobę jest myte i dezynfekowane .
8. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka oraz pracownik przedszkola, po przebytej chorobie ,
zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że są po zakończeniu
leczenia, nie są chorzy i nie są możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków
przedszkola i pracowników.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
pracownicy przedszkola.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą
procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

Załącznik nr 5
Do Procedury bezpieczeństwa na terenie
Społecznego Przedszkola TWP „ Zielony Zakątek” w Legnicy w okresie pandemii COVID-19.

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU, ZABAWEK I
POMIESZCZEŃ W SPOŁECZNYM PRZEDSZKOLU TWP „ ZIELONY
ZAKĄTEK” W LEGNICY
I. Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania przy wykonywaniu czynności mycia
i dezynfekcji.
II. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: sposobu, czasu i miejsca wykonywania
czynności mycia i dezynfekcji sprzętu, zabawek i pomieszczeń w przedszkolu.
III. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników obsługowych przedszkola.
IV. Działania szczegółowe:
1. Przed przystąpieniem do dezynfekcji pracownik zakłada rękawiczki i maseczkę, jeżeli nie ma ku
temu przeciwwskazań.
2. Przeprowadzając dezynfekcję pracownik przestrzega zaleceń producenta:
a) używa środków dezynfekujących tylko zgodnie z przeznaczeniem;
b) wykonuje czynności dezynfekcji przy otwartych oknach (jeśli pogoda na to pozwala), by nie
narażać się na wdychanie oparów
c) przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
tak aby dzieci ani inni pracownicy nie byli narażone na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.
3. Dezynfekcja pomieszczeń odbywa się po opuszczeniu sali przez dzieci.
4. Myciu i dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykoweporęcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzesełka, powierzchnie płaskie, w tym blaty
stołów, mebli .
5. Pracownicy na bieżąco dezynfekują wszystkie toalety, sprzątają i porządkują pomieszczenia.
6. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do
dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą
zostać odłożone na swoje miejsce.
7. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki
jednorazowe zgodnie z instrukcją zdejmowania rękawiczek.
8. Ciągi komunikacyjne myje się z użyciem płynu dezynfekującego. Pierwszą dezynfekcję
przeprowadza się po przyjściu dzieci o godz.8.30, kolejne po każdorazowym przemieszczeniu się
dzieci lub innych osób
9. Wykonuje inne stałe czynności określone w zakresie czynności na stanowisku pracy, wynikające z
odrębnych przepisów.
10. W każdej sali ściąga się dywany i przedmioty absorbujące kurz, które trudno umyć
i zdezynfekować.
11. Przy każdym sprzątaniu należy wietrzyć sale.
12. Czynności porządkowe i dezynfekujące oraz ich dokumentowanie podlegają bieżącemu
monitorowaniu przez dyrektora przedszkola.
V. Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

Załącznik nr 6
Do Procedury bezpieczeństwa na terenie
Społecznego Przedszkola TWP „ Zielony Zakątek” w Legnicy w okresie pandemii COVID-19.

PROCEDURA ORGANIZACJI ŻYWIENIA W SPOŁECZNYM PRZEDSZKOLU TWP
„ ZIELONY ZAKĄTEK” W LEGNICY

II. Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania podczas przywożenia zakupów z
produktami spożywczymi, dystrybucji posiłków oraz mycia naczyń.
III. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: sposobu postępowania pracowników w czasie
pobierania posiłków, podawania posiłków dzieciom, zachowania i postępowania w zmywalni
naczyń.
IV. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola zajmującymi się dziećmi oraz
kuchennej
V. Działania szczegółowe:
1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego
pracowników.
2. Pracownicy pracujący przy żywieniu zobowiązani są do mycia i dezynfekcji rąk:
a) przed rozpoczęciem pracy,
b) przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki,
c) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
ugotowana, upieczona, usmażona,
d) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
e) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
f) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
g) po skorzystaniu z toalety,
h) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
i) po jedzeniu i piciu;
3. Towary do przygotowywania posiłków są dowożone przez panią kuchenną.
4. Produkty zakupione do przygotowania posiłków należy bezwzględnie myć/dezynfekować
(dotyczy także opakowań), czynność tę należy wykonać w oddzielnym pomieszczeniu do tego
przeznaczonym, którym jest pomieszczenie nr 2 na parterze przedszkola tzw wydawalnia
5. W kuchni nie przechowuje się towarów nie umytych lub nie zdezynfekowanych.
6. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce
ochronnej, fartuchu oraz rękawiczkach jednorazowych.
7. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie do tego
przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.
8. Posiłek przygotowany przez firmę cateringową ( obiad) odbierane są bez kontaktu z
pracownikiem firmy cateringowej. Przywiezione boxy z posiłkiem ( opakowanie zewnętrzne)
jest dezynfekowane w oddzielnym pomieszczeniu do tego przeznaczonym, którym jest
pomieszczenie nr 2 na parterze przedszkola tzw wydawalni
9. Posiłki są wydawane przez panią kuchenną na wózek kelnerski i podwozi do drzwi sali

10.Pomoc nauczyciela odbiera wózek kelnerski z posiłkiem zaopatrzona w rękawiczki jednorazowe,
maseczkę lub przyłbicę
11.Przy odbieraniu od pani kuchennej posiłku i rozdawaniu pracownik jest zabezpieczony w maseczkę
/lub przyłbicę, rękawiczki.
12.Każdorazowo przed podaniem posiłków wszystkie stoliki są dezynfekowane.
13.Po zakończeniu posiłku przez dzieci, umyciu blatów pracownik odwozi brudne naczynia do mycia.
14. Podczas zmywania naczyń w pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba.
15.Naczynia i sztućce są myte w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do
tego służących.
16.W przedszkolu dzieci mogą korzystać z wody z użyciem kubków jednorazowych, które podaje
nauczyciel lub pomoc nauczyciela.
17.Po zakończonej pracy pracownicy bloku kuchennego, pani kuchenna dezynfekuje
odpowiednimi środkami wszystkie blaty oraz inne sprzęty (w kuchni, zmywali naczyń)
V. Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są pracownicy mający
kontakt z żywnością .
3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

