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                                     Zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  nr 4/2020

       WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA                            W PRZEDZSKOLU NR 5 „ PIĄTECZKA” W LIDZBARKU WARMIŃSKIM - PRZECIWDZIAŁANIE COVID 19
z dnia 28.08.2020
  

Opracowana na podstawie wytycznych  przeciwepidemicznych  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- uzgodnione z MEN, 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 i 1337)


              I Procedura organizacji  i opieki w przedszkolu

Każda  grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali .
	Do grupy, w miarę możliwości przyporządkowani będą stali opiekunowie
3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali w której przebywają dzieci będzie wynosić co najmniej 2 m2 na dziecko .
4. Do przestrzeni tej nie wliczane będą pomieszczenia pomocnicze (ciągi komunikacji wewnętrznej, pomieszczenia porządkowe, magazynowe, higieniczno-sanitarne, łazienki).  Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
5. W sali, w której przebywa grupa usunięte zostaną  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki,  ). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze  itp.) będą  dokładnie czyszczone  lub dezynfekowane.
6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
7. Sale wietrzone będą  co najmniej raz na godzinę .
8 W miarę możliwości zapewniona zostanie  taka organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci – dotyczy to również przebywania na przedszkolnym placu zabaw.
9. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
10. Ograniczone zostanie  przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub  dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
11. Sposobem szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka będzie kontakt telefoniczny , mailowy 
12. Każda z grup  zaopatrzona zostanie  w termometr bezdotykowy. 
13. Nauczyciel zmierzy temperaturę ciała dziecka po przyjściu do przedszkola oraz jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
14. Dzieci  korzystać będą z częstego pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw przy zmianowości grup.

               II Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Przed wejściem do budynku przedszkola należy obligatoryjnie skorzystać z płynu dezynfekującego , zamieszczona zostanie informacja o dezynfekowaniu rąk  przez osoby dorosłe, rodziców wchodzących  do przedszkola.
	.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są  do dezynfekcji rąk lub zakładania jednorazowych rękawiczek  oraz ochronnym  zakrywaniu  ust  i nosa.
	 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5 m z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.)
	W okresie adaptacyjnym rodzic za zgodą dyrektora może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( min. zakrywanie ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, osoba zdrowa…) Dzienna ilość rodziców będzie ograniczona do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m 
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny również w odniesieniu do pracowników przedszkola  wynoszący min. 1.5 m.
 6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 7. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane  i odbierane przez osoby zdrowe.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola 


.          III Procedura zachowania  higieny, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Monitorowane przez dyrektora przedszkola będą codzienne prace porządkowe personelu pomocniczego , ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym, półek, blatów, stolików krzeseł , klawiatury, włączników……..).
2. Nauczycielki zobowiązane są do przestrzegania przez dzieci zaleceń sanitarnych, regularnego prawidłowego mycia rąk wodą z mydłem , szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed  jedzeniem,  po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu  z toalety.
3.. Przeprowadzając dezynfekcję personel przedszkola ściśle przestrzegać będzie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne, aby ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4.. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos,                a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostaną  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk- instrukcje.
6. Sprzęt na placu zabaw będzie systematycznie dezynfekowany,  część sprzętu może być zabezpieczona  taśmą  przed używaniem.
7. Toalety  będą na bieżąco  dezynfekowane 

               IV Procedura przygotowywania i podawania posiłków

Przy organizacji żywienia - kuchnia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa HACCAP odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostaną  zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
	 Szczególna uwaga  skupi się na utrzymaniu wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
3.. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie jak dotychczas w sali w której przebywa grupa dzieci z zachowaniem dodatkowych środków  bezpieczeństwa poprzez dezynfekcje blatów stołów, oparć krzeseł.
4. Używane wielorazowe naczynia i sztućce będą każdorazowo wyparzane w zmywarce w temp. Minimum 60 C z dodatkiem detergentu 
5. W trakcie czasowego cateringu używane będą pojemniki i sztućce jednorazowe.
6. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi

IV Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID 19 u dziecka  lub  personelu przedszkola

1. Do pracy w przedszkolu  mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Wyznaczony i przygotowany zostanie obszar – izolatorium  (m.in. wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekujący) w którym będzie można odizolować osobę                 w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
3. Jeśli u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby zostanie ono niezwłocznie odizolowane w towarzystwie opiekuna w wymienionym, wyznaczonym pomieszczeniu,      a rodzice/opiekunowie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
4. Pracownicy przedszkola  zostaną  poinstruowani, iż w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej , aby uzyskać teleporadę medyczną  , a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni  koronawirusem.
5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/" https://www.gov.pl/web/koronawirus/,           a także obowiązujących przepisów prawa.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej , aby uzyskać teleporadę medyczną 
7. . Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu   oraz dezynfekcji powierzchni   (klamki, poręcze, uchwyty przedmioty i sprzęty  itp…..).
8.. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zostanie przygotowana i umieszczona w każdej szatni na tablicach ogłoszeń  potrzebnych numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
  10. Ustalona zostanie  lista osób przebywających w tym samym czasie w części przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  12. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie zwrócić się do  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

