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do Zarządzenia 20/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga

w Ciechocinie

Procedura opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych

Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

od dnia 6 maja 2020 roku do odwołania

Podstawa prawna:

 Wytyczne  przeciwepidemiczne  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  30
kwietnia 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 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r.
poz. 322,374 i 567).

  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  29  kwietnia  2020  r.
zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania
jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19

Organizacja  opieki  w  oddziałach  przedszkolnych  w  Szkole  Podstawowej  im.  Oskara
Kolberga w Ciechocinie – budynek Elgiszewo 

 Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im.
Oskara Kolberga w Ciechocinie mają te dzieci, których rodzice nie mają możliwości
pogodzenia  pracy  z  opieką  w  domu  (  dzieci  pracowników  systemu  ochrony
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjch
realizujących zadania związane z  zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19).

  Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali (są dwie sale).

 Do grup przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

 W każdej z sal może maksymalnie przebywać 8 dzieci.



  Z sali, w której przebywają dzieci usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywany, pluszowe  zabawki). 

 Dziecko nie może przynosić do oddziału niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 Sale w oddziałach wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.

 Opiekunowie  powinni  zachowywać  dystans  społeczny  między  sobą,  w  każdej
przestrzeni budynku, wynoszący min. 1,5 m.

  Rodzice  i  opiekunowie  przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/z  oddziału  mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 2 m.

 Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału nie mogą
wchodzić z dziećmi do budynku szkoły.

 Dziecko odbierane/odprowadzane jest do drzwi placówki przez pracownika szkoły.

 Do szatni dzieci doprowadzane i przebierane są przez pracownika szkoły.

 Do oddziału może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

 Dzieci do oddziału muszą być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału.

 Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z
zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  (min.  osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 Rodzice zobowiązani  są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka
jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.

 Jeśli  dziecko  manifestuje,  przejawia  niepokojące  objawy  choroby,  to  wówczas
zostanie  odizolowane  w  odrębnym  pomieszczeniu  lub  wyznaczonym  miejscu  z
zapewnieniem  minimum  2  m  odległości  od  innych  osób.  W  takiej  sytuacji
niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania
dziecka z oddziału.



 Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na placu zabaw na terenie placówki
przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w możliwie maksymalnej odległości
2 m od innych osób.

 Sprzęt  na  placu  zabaw  jest  regularnie  czyszczony  z  użyciem  detergentu  lub
dezynfekowany.

 Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły- budynek w Elgiszewie (np. spacer
po miejscowości lub do lasu).

 Rodzice/opiekunowie  zobowiązani  są  do  dezynfekowania  dłoni  przy  wejściu,
zakładanie rękawiczek ochronnych oraz zakrywanie ust i nosa. 

 Personel regularnie myje ręce wodą z mydłem oraz dopilnowuje, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do budynku,  przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 Zobowiązuje  się  pracowników do  rzetelnych  prac  porządkowych,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  utrzymania  w  czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników co 2 godz. 

 Przeprowadzając  dezynfekcję  należy  ściśle  przestrzegać  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.

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni w indywidualne
środki  ochrony  osobistej  –  jednorazowe  rękawiczki,  maseczki  na  usta  i  nos  lub
przyłbice.

 Śniadania  i  obiady  podawane  są  z  wykorzystaniem  pojemników,  sztućców
jednorazowych.

 Wielorazowe naczynie np. szklanki należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
w temperaturze minimum 600C oraz je wyparzać.

Procedura  postępowania  na  wypadek  zakażenia  koronawirusem  lub  zachorowania  na
COVID-19:

 Do  pracy  w  szkole  mogą  przychodzić  jedynie  osoby  zdrowe,  bez  jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.



 Pracownicy/obsługa  zostają  poinstruowani,  że  w  przypadku  wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu
i  skontaktować  się  telefonicznie  ze  stacja  sanitarno-epidemiologiczną,  oddziałem
zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 Pracownicy/obsługa zostali zapoznani  z procedurami obowiązującymi w placówce i
zostali zobligowani do ich przestrzegania.

 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia,  dostępnych  na  stronach  gis.gov.pl  lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 W  przypadku  wystąpienia  u  pracownika  będącego  na  stanowisku  pracy
niepokojących  objawów  sugerujących  zakażenie  koronawirusem  osoba  ta  zostaje
niezwłocznie odsunięta  od pracy.

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddane gruntownemu
sprzątaniu  oraz  zdezynfekowane zostają  powierzchnie  dotykowe (klamki,  poręcze,
uchwyty itp.)

 Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy  ustaleniu,  czy  należy  wdrożyć  dodatkowe  procedury  biorące  pod  uwagę
zaistniały przypadek. 

 W wyznaczonym miejscu zostają umieszczone potrzebne  numery telefonów, w tym
stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych:

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie– 56 683 77 87, 56 683 77 96

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu Dobrzyniu – 56 683 24 85

Infolinia NFZ – 800 190 590

Gmina Ciechocin – 56 683 77 81

 Na terenie szkoły- budynku w Elgiszewie zostanie przygotowane pomieszczenie, w
którym  można  będzie  odizolować  osobę  w  przypadku  pojawienie  się  objawów
zakażenia.

 W/w  procedura  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej  szkoły
https://spciechocin.stronyzklasa.pl 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://spciechocin.stronyzklasa.pl/



