Procedurafunkcjonowania Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie
i rozprzestrzenianiu sig choroby COVID - l9 wirod
pracownik6w, dzieci oraz ich rodzicfw

w zakresie zapobiegania zakaieniu
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Procedura funkcjonowania Przedszkola nr 5 im. calineczki w Gryfinie
zakresie zapobiegania zakaiLeniu i rozprzestrzenianiu sig choroby COVID - 19 wSr6d
pracownik6w, dzieci oraz ich rodzic6w

Procedura zostolq opracowqna w trosce o zdrowie i bezpieczeristwo naszych
wychowank6w oraz pracownik6w przedszkola i ma zapewnit
dobrq wspolprac? personelu z rodzicami.
Podstawa prawna

art. 68 ust. I pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prnwo oiwiatowe (Dz.tJ. z 2019 r. poz. It48 ze zm.),
w zw. z $ 4d Rozporzqdzenia MEN z dnia I I marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczeniafunkcjonowania
jednostek systemu oiwiaty w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.

2020r.poz,410zezm.),art.Baust.5pkt2 Ustawyzdnial4marcalgS5r.oParistwowejlnspekcjisanitarnej
(Dz,U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

Ilytyczne przeciwepidemiczne Gl1wnego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia i 4 maja 2020 r, dla
przedszkoli, oddzial1w przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz
instytucji opieki nad dzietmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. Ba ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia l4 marca
1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 r, poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

$1
Cel i przedmiot procedury
1.

Celem niniejszej procedury jest zminimahzowanie ryzyka wyst4pieniazakaaenra wirusem
SARS-CoV-2, wywoluj4cym chorobg COVID-l9, wSr6d dzieci oraz pracownik6w
Przedszkola.

2.

Przedmiotem niniejszej procedury jest okreslenie zasad higieny i profilaktyki zdrowotnej
oraz wskazanie postgpowania pracownikom Przedszkola obowi4zujqcego w przedszkolu

a

w okresie epidemii.
Procedura obowi4zuje nauczycieli, pracownik6w administracji
i rodzic6w w Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie.

i

obslugi oraz dzieci

l
i.

Procedurafunkcjonowania Przedszkola nr 5 im. calineczki w Gryfinie
w zalcresie zapobiegania zakazeniu i rozprzestrzenianiu sig choroby COVID l9 wfr6d
pracownikdw, dzieci oraz ich rodzicdw

$2
Organizacja opieki

1.

2.
3.
4.
5.

(utracil moc)
W jednej grupie mohe przebywat do 25 dzieci.
(utracil moc)

w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych, wykluczone j est przyj gcie dziecka do przedszkola.
Do przedszkola przyjmowane bgd4 wyl4cznie dzieci zdrowe, bez objaw6w chorobo!\ych
Jeheli

sugeruj 4cych chorob g zakuhna,.

6. (utracil moc)
7. Rodzic deklaruj4cy

przyprowadzenie dziecka do przedszkola wypehnia Oiwiadczenie
rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczgszczajqcego do Przedszkola Nr 5 im. Calineczki
w Gryfinie. Oiwiadczenie stanowi zalqcznik nr 1 niniejszej procedury (Oswiadczenie
mo2na pobrai ze strony internetowej przedszkola i dostarczyd wypelnione, lub wypelnii

w

przedszkolu). Wypelnione Oiwiadczenie nale?y przekaza(, pracownikowi

odbieraj 4cemu dziecko.

8.
9.

(utracil moc)
(utracil moc)
10. (utracil moc)
11. (utracil moc)
12.Kahdego dnia jest sporz4dzana lista obecnych dzieci z wpisan4 godzin4przyprowadzenia
i odbioru dziecka- podpisanaprzez nauczycieli pracuj4cych na grupie.

$3
Zasady opieki nad dziedmi

1.

2.
3.
4.
5.
6.

W jednej grupie pracowai bgdq2 nauczycielki, w systemie zmianowym przez 5 dni
w tygodniu.
Nauczycielkom zostanie przyporz4dkowana okreslona grupa dzieci i pomoc nauczyciela
oraz sala do zabaw, i miejsce do zabaw na SwieZym powietrzu na terenie ogrodzonego
placu zabaw, bezpoSrednio przyleglego do budynku przedszkola.
(utracil moc)
Opiek4 nad.vqYznaczonq grup4 dzieci kieruje nauczyciel, kt6ry odpowiada zaichzdrowie
ibezpieczeristwo.
Zabrunra siE organizowania \ yjSd z dziecmi poza tercn przedszkola oraz przylegiego
placu zabaw.
Zaleca sig ograniczenie przebywania os6b trzecich (nie wyznaczonychprzez dyrektora do
opieki) na terenie W znaczonej sali oraz W znaazonego miej sca na placu zabaw.
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$4
O

grilne zas ady profilaktyki

1. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie wychowankom i
2.
3.
4.
5.

warunk6w sanitamych, opiekufl cz y ch p o dczas pobytu w przedszkolu.
W przedszkolu pracowa6 mog4 tylko osoby zdrowe.
Pracownicy z objawami chorobowymi nie powinni przychodzii do pracy, zaleca siq
skorzystanie z porady i opieki medycznej.
Na terenie przedszkola pracownicy i dzieci nie maj4 obowiqzku zaI<rywania ust i nosa.
Ni e ma j e dn ak pr ze szko d, aby ko rzy stai z takiej fo.-y zab ezpie czema.
Osoba otwieraj4ca przedszkole jest odpowiedzialna za udroZnienie wejScia do szatni

przedszkola,

6.
7.

pracownikom odpowiednich

tak aby wszystkie moZliwe drzwi byly otwarte (poza

drzwiami
wejSciowymi).
Osoba otwieraj4ca przedszkole zobowi4zana jest do sprawdzenia stanu pojemnika
zplynem i uzupelniania go w razie potrzeby.
Przyprowadzanie dziecka do przedszkola od godz.600 do g00:
1) kahda osoba dorosla wchodz1ca do przedszkola obowiqzanajest do dezynfekcji
r4k plynem znajdujqcym sig przy wejSciu do przedszkola, zgodnie z zamreszczon4
instrukcj4,
2) rodzice / opiekunowie mog4 wchodzid do przedszkola tylko wejSciem gl6wnym,
zachowuj4c dystans spoleczny w odniesieniu innej osoby v,,ynosz4cy 2m,
3) todzice / opiekunowie przed wejSciem do przedszkola winni byc zabezpieczeni

w

4)

Srodki ochrony osobistej zalecane przez GIS tzn. rgkawiczki ochronne
i maseczki lub inne zal<rywajqce usta i nos,
w jednym czasie w szatni mole przebywa(, 4 rodzicow z dzieckiem ( po jednym
rodzicu i dziecku w czgsci szatni danej grupy), pozostali oczekuj4 na swoj4 kolej

zzachowaniem odlegloSci 2m od siebie,
5) dziecr bgd4 odbierane od rodzic6w pruezpielggniarkg lub inn4 osobg .vqriznaczon4
przez dyrektora, zabezpieczon4 w Srodki ochrony osobistej przy wyjSciu z sza,rli
przed wej Sciem na koryi.arz gl6wny

6)

7)

- parter,

rodzice I opiekunowie przyprow adzaj4cy I odbieraj 4cy dzieci

do I z

przedszkola majq
pracownika przedszkola jak

zachowal dystans spoleczny w odniesieniu do
innych dzieci i ich rodzic6w wynosz4cy minimum 2m,
zabtania sig wnoszenia na teren przedszkol a niepotrzebnych przedmiot6w,
zabawek, napoj6w, slodyczy lub innych produkt6w zywnosciowych,

8)
9)

zapasowq odzieZ dla dziecka rodzic pozostawia w szatni, w
Wznaczonym dla
dziecka miejscu (zapakowan4 w torbg foliow4),
ptzed wej6ciem nakotty'.arz przedszkola pielggniarka ( lub inna osoba
wznaczona
przez dyrektora) bgdzie dokonywala pomiaru temperatury dziecku termometrem

bezdotykowym

w

obecnoSci rodzica

(po wczesniejszym uzyskaniu

zgody
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- l9 wir6d

rodzic6w zawartymw zaNqczonymoSwiadczeniu) i bgdzie doprowadzala do grupy,
gdzie opiekg nad dzieckiem przejmie nauczyciel,
10) dziecko z temperaturqpowylej 37,5u C nie zostanie przyjgte do przedszkola,
lI)przy przekazywaniu dziecka prosimy o poinformowanie w miarg moZliwoSci
o ptzypvszczalnej godzinie odbioru dziecka, zachgca siq r6wnie2 rodzic6w do
pr zekazy wani a taki

8.

ej informacj i

te I efo ni

c

zni e,

12)todzic po oddaniu dziecka osobie dyzurqqcej w korytarzu (pielggniarce lub innej
osobie wyznaczonej przez dyrektora) wychodzi z przedszkola Wznaczonym przez
dyrektora wyjSciem (korytarz - parter - wyj6cie ewakuacyjne).
Odbi6r dziecka zprzedszkola od godz.1300do 1630:
1) rodziclopiekun odbierajqcy dziecko z przedszkola winien zadzwonil dzwonkiem,
znajddpcym sig przy drzwrachwejSciowych do przedszkola,
2) rodzic/opiekun przekazuje pracownikowi przedszkola, pelni4cemu dy1ur przy
drzwiach wejSciowych po kogo przyszedl,

3) pracownikprzekazuje tg informacjEnauczycielowi z danej grupy,
4) (utracil moc)
5) nauczyciel zleca woLnejlpomocy nauczyciela przeprowadzenie dziecka do szatni
i pr zekazanie rodzicowi,
6) rodzice/opiekunowie po odbiorze dziecka z przedszkola nie mogQ korzysta6
z placu zabzw.
9. Personel opiekuj4cy sig dzielmi w przedszkolu i pozostali pracownicy w razie
konieczno5ci powinni byi zabezpieczeni w indywidualne Srodki ochrony osobistej
jednorazowe rgkawiczki, maseczki na usta i nos, atakae w fartuchy z dlugim rgkawem
(przy przeprowadzaniu zabie gow hi gienicznych u dziecka).
10. Personel samodzielnie dezynfekuje

i

dba o swoje Srodki ochrony osobistej przydzielone

przez dyrektora.

W

i innych przedmiot6w ochrony
osobistej dopuszczonych do uZytkDprzez dyrektora (posiadaj4cych certyfikaty jakoSci).
12. Przeprowadzajqc dezynfekcj g nale?y SciSle przestrzegal zalecef producenta znajduj4cych
sig na opakowaniu Srodka do dezynfekcji.
13. Po przeprowadzeniu dezynfekcji pomieszczen, przedmiot6w niezbgdne jest wywietrzeme
11.

przedszkolu uZywa sig Srodk6w do dezynfekcji

dezynfekowanych pomieszczerlprzedmiot6w,

tak aby dzieci nie byly

na wdychanie opar6w Srodk6w sluZ4cych do dezynfekcji.
14. Osoba dyLuruj1ca (rotacyjnie -vqvznaczana przez dyrektora)

jest

narazone

odpowiedzialna
za dezynfekcjg i utrzymanie czystoSci ci4g6w komunikacyjnych, dezynfekcjg powierzchni
dotykowych - porgczy, klamek i powierzchni plaskich itp..
15. Rodzice winni zapewni(, sposoby szybkiej komunikacj i nauczyciela z sob1 (np. podanie
osobistego lub bezpoSrednio slu2bowego numeru telefonu itp.).
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$s
Zasady profilaktyki w sali zabaw

1.

2.
3.
4.
5.

W sali zabaw mole sig znajdowai tylko .vqvznaczona grupa dzieci orazprzyporz4dkowany
do niej personel.
Zabezpieczefstwo dzieciprzebywajqcych w sali zabaw odpowiada nauczyciel.
W sali zabaw znajduj4 sig zabawki, przedmioty i sprzgt, kt6ry mohe zostal w spos6b
skuteczny zdezynfekowany.
Personel znajduj4cy sig w sali powinien zachowywad dystans spoleczny migdzy sob4,
w kuhdej przestrzem wynosz4cy min. 1,5 m.
Personel zobligowany jest do mierzenia temperatury jesli wystgpuj4 u dziecka objawy
chorobowe.

6. W sltuacji pojawienia sig niepokoj4cych objaw6w chorobowych u dziecka natychmiast
naIe?y je odizolowai w odrgbnym pomieszczeniu (gabinet pomocy przedmedycznej
I pigtro przedszkola) i niezwlocznie powiadomic rodzicowlopiekun6w w celu pilnego
debrania dziecka z pr zedszkola.
Sala zabaw winna by6 czgsto wietrzona (co 1 godzing) w razie potrzeby czgsciej, nie
naralaiqc dziecka na bezposredni podmuch powietrz arub przeciug.
Podczas pobytu dziecka w przedszkolu naleZy zwracal uwagg i uczyc odpowiedniego
sposobu zaslaniania ust i nosa podczas kichania i kaslania.
o

7

'

8.
9.

Nalezy zachgca(, dzieci do czgstego mycia r4k wod4 i mydlem oraz dopilnowai, aby
robily to szczegolnie dokladnie zgodnie z instrukcj4 pielggniarki i wywieszonych

plakat6w przedstawiaj4cych kolejnoSi etap6w mycia r4k.
10. Personel obsluguj4cy dan4 salg zapewnia niezbEdnql czgstq dezynfekcj
E zabawek,
stolik6w, krzeselek, materacy,powierzchni plaskich sali zabaw orazprzyleglej toalety.
11. wodg oraziwrc napoje podaje dzieciom sprawuj4cy nad nimi opiekg personel.
12. W Sali zabaw grupy mlodszej mogQ odpoczywac dzieci na materacach. Materace
codzienni e po zasto sowaniu zo stan 4 zdezynfekowane.

s6
Zasady profilaktyki pobytu na placu ztbaw
1.

Wyznaczona glpa dziect pod opiek4 nauczycielamo2e korzystai tylko z .vq.rznaczonego
przez dyrektora miejsca naprzyleg|ym do przedszkola placu zabaw.

grupy dzieci v,ry cho dzqce na plac zabaw, wy chodzq wyj sci em
ewakuacyjnym lub gl6wnym (ustala dyrektor przedszkol a). Dzieci,,id4 ggsieg o,,, jedno za
drugim - zachowuj qcbezpieczn4 odlegtro56 pomigdzy sob4.
J. Dzieci zposzczeg6lnych grup nie mogQ kontaktowad sig pomigdzy sob4
2.

Po

szcze g6lne
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4, Na wyznaczonymmiejscu

do zabaw nie mog4 przebywacrodzice/opiekurowie lub inne

osoby trzecie.

5'
6.
I

'

Pracownik do prac lekkich przeprowadza czgstqdezynfekcj g urzqdzehi sprzEtu
wykorzystywanego przez dzieci do zabaw.
Podczas pob5,tu na powietrzu zaleca sig personelowi zachowanie dystansu spolecznego
mrEdzy sob4, w kazdej przestrzeni wynosz4cego minimum 1,5m.
Dzieci przebywaj4ce na powi etrzu w nzie potrzeby mog4 korzystac tylko ztoalety
znaidui4cej sig w wejSciu gl6wnym do przedszkola. Kazdorazowo po skorzystaniu toaleta
winna by (, dezynfekowana.

8. Zabezpieczefstwo dzieciprzebywajqcych na powietrzu odpowiada nauczyciel.
9' Po powrocie do przedszkola nale|y bezpoSrednio skierowat dzieci do mycia r4k wod4
i mydlem oraz dopilnowai, aby robily to szczegolnie dokladnie zgodnie z instrukcj4
pielggniarki i ilustracjami zamieszczonymi na wywieszonych plakat6w przedstawi aj4cych
kolejnoSi etap6w mycia r4k.

$7
Zasady p ro fi laktyki

pod

czas

sp

oiyw ania

po

s

ilkr6w

Dzieci spo2ywaj4 posilki w wznaczonych grupach i w wyznaczonej sali.
2. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posilk6w (przyporuqdkowana
do danej
grupy) obowi4zana jest do przeprowadzeniauprzedniej dezynfekcji powierzchni, na kt6rei
spoZywany jest posilek, atak2e sprzgt6w sluz4cych dzieciom do jego spozycia.
1.

a

Dzieci siadaj4 do stolik6w w wznaczonych, stalych miejscach po 2 lub 3 osoby.
4. Posilek do stolika dostarcza personel obsluguj4cy dan4 salg.
5. Osoba karmi4ca dziecko lub pomagajqcabgdEca w bardzo bliskim kontakcie
winna by6
zabezpreczona w odpowiednie Srodki ochrony osobistej ($ 4 pkt 9).
6. Po kaZdym posilku blaty, stoly i porQcze krzesel winny byc dezynfekowane przez
personel obsluguj4cy danqsalg i grupg dzieci.
,7
Po posilku w6zek z naczyniami, sztudcami i resztkamr jedzenia wywozi do myjni osoba
obslugui4ca grupg. Pozostawiai4c do umycia pracownikowi kuchni.
8. Brudne naczynia i sztu6ce winny byd umyte w myjni przezpersonel kuchenny i nastgpnie
Wparzonew przeznaczonym do tego vzqdzeniu.
J.

$8
Zasady profilaktyki obowiqzuj 4ce pracownik6w kuchni

1.

Wymaga sig od pracownik6w kuchni przestrzegania obowi4zuj4cych w przedszkolu zasad
higieny przy or ganrzacji Zywienia.

Procedurafunkcjonowania przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie
w zakresie zapobiegania zakazeniu i rozprzestrzenianiu sig choroby COVID

pracownikfw, dzieci oraz ich rodzicfw

2.

- I9 w1r6d

3.

Pracownik kuchni przed wejSciem do pomieszczert kuchennych winien zdezynfekowac
rgce ptrynem znajduj4cym sig przy wejSciu do przedszkola, zgodnie z zamieszczonq
instrukcj4.
Zaleca sig stosowanre przez pracownik6w kuchni Srodk6w ochrony osobistej dotyczEcych

4.

zabezpieczenia epidemicznego (rgkawiczki ochronne, maseczki zaI<rywajqce usta i nos).
Szczeg6lnE uwagg nale2y zwrocic natrtrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji

stanowisk pracy, sprzgtu kuchenneg o, naczyh stolowych i sztu6c6w.
zaleca sig dezynfekcjg opakowan produkt6w przed.ich otwarciem i uzyciem.

5.
6. Zaleca sig w miarg moZliwoSci utrzymywanie

dystansu spolecznego pomigdzy
pracownikami. Zaleca siQ szefowej kuchni wyznaczanie stanowisk pracy dla
poszczeg6lnych pomocy kuchennych w miarg mozliwoSci z zachowaniem dystansu
spolecznego minimum 2 m.

7.
8.

9.
10.

Wydawanie posilk6w dla dzieci winno siE odbywac z zachowaniem szczeg6lnej higieny,
bez b ezpo srednie go kontaktu z o s ob 4 o dbieraj
4c4.
Przygotowane posilki nale2y wstawii do windy towarowej do tego przeznaczonej.
Na dole posilki odbiera osoba obsluguj4c a danq grupg.
Posilki dla r6Znych grup winny by(, przekazywane osobno.

Po powrocie windy na pigtro pomieszczeri kuchennych pracownik kuchni winien

zdezynfekowad Srodek windy.
1 1. w pomieszczeniach kuchennych nie mog4 znajdowa(,
sig osoby trzecie.
12. zabrania sig pracownikom kuchni przemiesz czania sig po obiekcie.
13. Po zakonczeniu pracy pomieszczenia kuchenne winny byi zdezynfekowane przez
pracownik6w kuchni.

$e
Zasady profi laktyki dotycz4ce cateringu

Catering dotyczy ZLobka Miejskiego w Gryfinie przy ulicy Wadyslawa tr okietka 10 na
podstawie DecyzjiNr pS-N-Hzl600-433106120r7 z dnia 11 stycznia 20r7r.
2. Za hrgreniczne pruy gotowanie kuwet, termos6w zbrorczy ch oraz opakowari plastikowych
odpowiadai4 pracownicy zatrudmeni w ZNobkuMiejskim w Gryfinie.
a
J.
Za dostatczenie ich do przedszkola odpowiada kierowca Srodka transportu FORD
1

4.

TRANSIT CUSTOM nr rej. FZ 9385K (zaleca sig aby kierowca byl zabezpieczony
w Srodki ochrony osobistej).
Pojemniki ptzeznaczone do cateringu kierowca pozostawia na rampie przedszkol a przy
wej Sciu do pomieszczeri kuchennych.

Pracownicy przedszkola przenosz4 je do pomieszczeri kuchennych po wczesniejs zym ich
zdezynfekowaniu zar6wno ich powierzchni plaskich jak i pokrywek, i uchwyt6w.
6. Przygotowane posilki obiadowe oraz produkty i p6lprodukty do przygotowania
Sniadania
i drugiego Sniadania pakowane bgd4 do kuwet ze stali nierdzewnej , zbiorczych termos6w
oraz opakowari plastikowych.
5.

Procedurafunkcjonowania przedszkola nr 5 im. calineczki w Gryfinie
w zalcresie zapobiegania zaka2eniu i rozprzestrzenianiu sig choroby COVID I9 w1r6d
pracownik6w, dzieci oraz ich rodzicdw

7.

Zapakowane produkty wystawia sig na rampg przy wejSciu do pomi eszczert kuchennych
przedszkola.

8. Ich odbioru dokonuje pod nadzorem robotnika do prac lekkich uprawniony kierowca
i pakuje do zatwierdzonego przez PPIS decyzjq: nr PS - N - HZl600 - 433lIl3l20lg

z 17.09.2018 srodka transporru FORD TRANSIT cusToM nr rej. FZ 93g5K.
9. Przed otwarciem kuwety, zbiorcze termosy, opakowania plastikowe zaleca sig odbiorcv
zdezynfekowac zarowno ich powierzchnie plaskie jak i pokrywki i uchqty.
10. Po opr6znieniu naleZy wszystkie pojemniki, termosy i kuwety umyd przeznaczonym
do
tego detergentem w temperaturze powyhej 60 0 C lub wyparzyf.

$10
Zasady profilaktyki obowi4zuj4ce z dostawcami

1. Do odwolania nale2y

ogranrczy(, bezpoSredni kontakt

z

dostawcami towaru do

przedszkola.
2.

Dostawcy pozostawiaj4 towar

w

wejSciu

do przedszkola od strony pomieszczeri

kuchennych.

Dostawcy winni byf zabezpieczeni w Srodki ochrony osobistej tzn, rgkawiczki
jednorazowe i maseczkilub przytbice zakrywaj4ce usta i nos.
4. Intendent sprawdza jakoSd i iloSi dostarczonego towaru, po sprawdzeniu
odbiera towar
i przenosi do pobliskiej windy, a nastgpnie przekazuje do pomieszczeri kuchennych.
5. Kahdy pracownik przedszkola kontaktuj4cy sig z osob4 trzeciqpowinien pamigtai
o koniecznoSci zachowania, w miarg mozliwoSci, odlegloSci co najmni ej 2 m, atakie
o skorzystaniu ze Srodk6w ochrony osobistej rgkawicz ek orazmaseczki ochronnei lub
a

J.

-

przylbicy.

6

Po kaZdym kontakcie z osobami trzecimi nale|y dezynfekow a6 rEce, zwlaszcza, jeLeli
osoba takawykazywala objawy chorobowe. W przypadku stosowania rgkawiczek
powinny by6 one czgsto zmieniane. Nalezy unikai dotykania twarzy oczuw trakcie
noszenia rgkawiczek.

i

-

osoby trzecie nie mog4 mie6 bezposredniego kontaktu z dzie6mi.

s11
zasady profilaktyk obowi4zui4ce przy odbiorze list6w i przesylek
1.

Do odwolanianale?y ograniczy1, kontakt z listonoszem orazdostawcami przesytrek
pocztowych.

Przesylki zv,rykle listonosz powinien pozostawii w skrzynce na listy zamontowanej
na frontowej scianie budynku przedszkol a (o czym zostal ju|poinformowany).
3. Przesylki polecone lub paczki odbiera pracownik przedszkol a zabezpieczony
w Srodki
2.

Procedura funkcjonowania Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie
nia zakazeniu i rozprzestrzenianiu sig choroby co.t/ID I9 wir6d
pracownikdw, dzieci oraz ich rodzicfw

i z zachowaniem dystansu

spotrecznego.

stonoszem iub kurierem pracownik powinien zdezynfekowal

iczki w kt6rych j4 odbieral.
powinny pozostad w kwarantannie minimum 24 godziny.
$12
Pozostale regulacje

ne doty czTc e zap obie gania i pr ze ciw dzialania c ovID - 1 9 b d
9 4
com poprzez wiadomoSci SMS na podane przeznich numery
cyj

2.

ch, atakhe za posrednictwem strony internetowej przedszkola
Na tablicy informacyjnej znajduj4 sig aktualne numery telefon6w do:
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie 91 4162343.

3. Z tteiciE
4.

niniejszej procedury zaznajamia sig pracownik6w przedszkola oraz rodzic6w
i opiekun6w prawnych dzieci poprzez zamieszczenie na stronie internetow ej przed,szkola.
Procedura wchodzi w Lycie z dniempodpisania.

Gryfino, dn. 19 paidziernika 2020r.

Procedurafunkcjonowania przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie
w zalcresie zapobiegania zaka2eniu i rozprzestrzenianiu sig choroby CO1/ID l9
- wir6d
pracownikdw, dzieci oraz ich rodzicfw

Zalqcznik nr

I

OSWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA.
nczgszczajqcego do przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie

J

a,

niiej podpisana/y, r odzicI opiekun prawny

imig i nazwisko dziecka

o5wiadczam, ze moje dziecko jest zdrowe, nie ma 2adnychobjaw6w chorobowych.

t. OSwiadczam r6wnie2, 2e znane mi jest ryzyko zarrzeniacovlD-lg zwrqzane z pobytem
dziecka w plac6wce oSwiatowej. W przypadku zarazenia dziecka rllub czlonk6w mojej
rodziny nie bgdg wnosii 2adnychroszczenwobec plac6wki oswiatowej.
Z.

OSwiadczam,2e znane mi s4 zapisy Procedurq funkcjonowania Przedszkola nr 5 im.
Calineczki w Gryfinie w zalcresie zapobiegania i rozprzestrzeniania sig choroby COVID
I9 wir6d pracownik1w, dzieci i ich rodzicfw i zobowi4zujg sig do ich przestrzegania.

J.

WyruZam zgodE na pomiar temperatury ciala dziecka

w

przypadku wyst4pienia

niepokoj 4cych obj aw6w chorobowych.
4.

W celu umoZliwienia szybkiej komunikacji podajg numery telefon6w kontaktowych
rodzicow I prawnych opiekun6w dzjecka:

5.

Wyta?am zgodg na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu i organowi prowadz4cemu
danych osobowych dzieckaw przypadku zaruzeniacovlD-l 9.

Data i podpis rodzica,/ opiekuna

