Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa dla Przedszkola Niepublicznego Groszek w
Murowanej Goślinie w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19
Procedura została opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych.
2. Nie wolno posyłać do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
izolacji.
3. Należy przekazywać dyrektorowi lub wychowawcy informacje na temat zdrowia dziecka oraz
mierzyć temperaturę dziecku przed przyjściem do przedszkola.
4. W gestii rodziców jest zaopatrzyć dzieci powyżej 4-ego roku życia w indywidualną osłonę
nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
5. Zostaje ograniczony wstęp rodziców do przedszkola – dzieci są odbierane przez opiekunów
przedszkolnych w łączniku i z łącznika rodzice również odbierają dzieci na koniec dnia.
6. Po wejściu do łącznika należy zdezynfekować ręce.
7. Pierwszeństwo z korzystania z usług przedszkola mają dzieci pracowników służby zdrowia,
służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w
domu – pracujący oboje z rodziców.
8. Pomieszczenia przedszkola będą co najmniej raz na godzinę wietrzone.
9. Ilość zabawek w sali zostanie ograniczona do minimum, pozostaną tylko takie, które można
skutecznie dezynfekować. Zabawki, klamki, włączniki prądu, blaty stołów, krzesła, itp. będą
systematycznie dezynfekowane.
10. Regularnie należy przypominać dzieciom o podstawowych zasadach higieny, częstym myciu
rąk, unikaniu dotykania oczu, nosa, ust, zasłanianiu twarzy podczas kasłania i kichania, nie
podawaniu rąk przy powitaniu i zachowaniu bezpiecznej odległości – opiekunowie i rodzice.
11. Istnieje możliwość korzystania z wewnętrznego placu zabaw. W miarę możliwości dzieci
będą spędzać większość czasu na świeżym powietrzu.
12. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawwk.
13. Pracownicy zajmujący się dziećmi będą mieli dostęp do indywidualnych środków ochrony
osobistej – rękawiczki, maseczki, przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długimi rękawami.
14. W przypadku manifestowania przez dziecko niepokojących objawów chorobowych zostanie
ono odizolowane w oddzielnym pomieszczeniu, a rodzice niezwłocznie o tym powiadomieni i
poproszeni o odebranie dziecka w trybie pilnym.
15. Pracownicy zostaną poddani kontroli temperatury dwa razy w ciągu godzin pracy.
16. Dzieci zostaną poddane kontroli temperatury, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
17. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka zostaje
udostępniony numer telefonu dyrekcji: 661 634 949.
18. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na zakażenie COVID-19 zostanie
powiadomiony w trybie natychmiastowym Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa dla Żłobka Mały Groszek w Murowanej
Goślinie w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19
Procedura została opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
1. Do żłobka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych.
2. Nie wolno posyłać do żłobka dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
izolacji.
3. Należy przekazywać dyrektorowi lub wychowawcy informacje na temat zdrowia dziecka oraz
mierzyć temperaturę dziecku przed przyjściem do żłobka.
4. Zostaje ograniczony wstęp rodziców do żłobka – nie ma możliwości z korzystania z kodu przy
drzwiach wejściowych, a w szatni mogą jednocześnie przebywać dwie osoby z dziećmi.
5. Po wejściu do łącznika należy zdezynfekować ręce.
6. Pierwszeństwo z korzystania z usług żłobka mają dzieci pracowników służby zdrowia, służb
mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w
domu – pracujący oboje z rodziców.
7. Pomieszczenia żłobka będą co najmniej raz na godzinę wietrzone.
8. Ilość zabawek w sali zostanie ograniczona do minimum, pozostaną tylko takie, które można
skutecznie dezynfekować. Zabawki, klamki, włączniki prądu, blaty stołów, krzesła, itp. będą
systematycznie dezynfekowane.
9. W miarę możliwości należy regularnie przypominać dzieciom o podstawowych zasadach
higieny, częstym myciu rąk, unikaniu dotykania oczu, nosa, ust, zasłanianiu twarzy podczas
kasłania i kichania, nie podawaniu rąk przy powitaniu i zachowaniu bezpiecznej odległości –
opiekunowie i rodzice.
10. Istnieje możliwość korzystania z wewnętrznego placu zabaw. W miarę możliwości dzieci
będą spędzać większość czasu na świeżym powietrzu.
11. Dzieci nie mogą przynosić do żłobka żadnych zabawek.
12. Pracownicy zajmujący się dziećmi będą mieli dostęp do indywidualnych środków ochrony
osobistej – rękawiczki, maseczki, przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długimi rękawami.
13. W przypadku manifestowania przez dziecko niepokojących objawów chorobowych zostanie
ono odizolowane w oddzielnym pomieszczeniu, a rodzice niezwłocznie o tym powiadomieni i
poproszeni o odebranie dziecka w trybie pilnym.
14. Pracownicy zostaną poddani kontroli temperatury dwa razy w ciągu godzin pracy.
15. Dzieci zostaną poddane kontroli temperatury, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
16. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka zostaje
udostępniony numer telefonu dyrekcji: 661 634 949.
17. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na zakażenie COVID-19 zostanie
powiadomiony w trybie natychmiastowym Powiatowy Inspektor Sanitarny.

