
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM
ZARAŻENIA COVID – 19 W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 9 W SZCZECINIE

I. PROCEDURY DLA RODZICÓW

1. Zakazuje się przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci zakatarzone, kaszlące, z
    podwyższoną temperaturą.
2. Pracownik szkoły sprawdza temperaturę każdego dziecka przy wejściu. Jeśli będzie podwyżsona
    - rodzic zabiera dziecko do domu.
3. Na teren placówki wejście wyłącznie z zachowaniem środków ostrożności : osłona ust i
    nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk – dotyczy osób dorosłych.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzając i odbierając dzieci mogą wchodzić wyłącznie do
    przestrzeni wspólnej - hol przy szatniach z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem w 
    szatni.
   Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując  
   społeczny dystans – 1,5m wobec innych rodziców, dzieci i pracowników szkoły – 2m.
5. Po wyjściu z szatni pracownik szkoły zaprowadza dziecko do grupy.
6. Odbiór dziecka - pracownik przyprowadza dziecko do szatni.
7. Jeśli w trakcie pobytu dziecka w placówce dziecko będzie kichać, kaszleć, skarżyć się ból lub
     mieć podwyższoną temperaturę  , to zostanie odizolowane i rodzic zobowiązany jest odebrać je 
    w ciągu 1 godziny. Następnego  dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu 
    zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.
8. Dziecko nie przynosi do placówki zabawek.
9. Rodzic ma obowiązek nauki i przypominania dziecku zasad higieny : nieprzytulanie się na
    powitanie, unikanie dotykania oczu, nos i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nos przy kichaniu czy 
    kasłaniu.
10.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych zabrania
    się przyprowadzania dziecka do placówki.
11 Rodzic ma obowiązek uaktualniać numer telefonu i wyznaczyć osoby do szybkiej komunikacji.
12.Sugeruje się aby dziecko przebywało w palcówce maksymalnie 5 godzin dziennie.

II. ZASADY ORGANIZACJI I PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na
    chorobę zakaźną.
2. Ograniczyć liczbę zabawek i sprzętu.
3. Usunąć zabawki trudne do zdezynfekowania np. pluszaki, zabawki składające się z małych
    elementów. 
4. Maksymalna liczebność grupy do 25 osób.
5. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
6. Pomiar temperatury pracownikom przed przystąpieniem do pracy. Przy  podwyższonej
     temperaturze  należy dokonać ponownego pomiaru po ok.15min.
7. Unikanie kontaktowania się dzieci z danej grupy z dziećmi z innej grupy.
8. Przed wejściem do sali dziecko myje dokładnie ręce.
9. Obowiązek mycia rąk przed i po każdym posiłku oraz w trakcie pobytu dziecka w placówce         
     - nie rzadziej niż co 2 godziny.
10.Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny : nieprzytulanie się na
    powitanie, unikanie dotykania oczu, nos i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nos przy kichaniu czy 
    kasłaniu.
11.Wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci oraz w miarę możliwości podczas pobytu



   dzieci w oddziale. 

12.Dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 
     oraz miejsc, które są często dotykane w salach  co 2 godz. oraz pod każdą nieobecność dzieci.
13.Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne
    środki ochrony osobistej -  jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy z długim rękawem – do 
    użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – 
    adekwatnie do aktualnej sytuacji.
14.Pracownicy przygotowujący posiłki nie powinni mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę 
     nad dziećmi.

III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU

1. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (środki ochrony i płyn dezynfekujący), w
     którym będzie możliwość odizolować  osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 
    chorobowych – sala nr 108.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik zostaje w domu i kontaktuje się 
    telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym oraz niezwłocznie 
    informuje dyrektora szkoły.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
   sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go do pracy. Należy 
   wstrzymać przyjmowanie dzieci, powiadomić dyrektora szkoły,  powiatową stację sanitarno – 
   epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu – dezynfekcji.
6. Numer telefonu do stacji sanitarno - epidemiologicznej i służb medycznych znajduje się na
   drzwiach wejściowych szkoły oraz tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.


