Glinki 29.05.2020

ZARZĄDZENIE NR 08/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Batalionów Chłopskich
z dnia 29.05.2020
sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z w
oddziale przedszkolnym w bezpośrednim kontakcie dziecka/ucznia/ z osobą prowadzącą te
zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374)
w związku z §4 d

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410, poz.492,poz.
595,poz.642, poz. 780),
Ustawy

z

dnia

2

marca

2020

r.

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695), zwanym dalej
„okresem epidemii”;
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322,
374, 567), zwanych dalej „wytycznymi”;
Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra
Edukacji Narodowej.

zarządzam co następuje:

§ 1.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 01.06.2020r., wprowadza się
następujące Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym
realizowanych w bezpośrednim kontakcie dziecka/ucznia/ z osobą prowadzącą te zajęcia:
§ 2.
Procedury stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 3.
Oświadczenia i zgody rodziców stanowią załącznik Nr 2 do zarządzenia
§ 4.
Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 roku.
(pieczęć i podpis dyrektora)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 08/2020 z 29 maja 2020

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA
w Oddziale Przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej w Glinkach
w CZASIE EPIDEMII COVID 19
DYREKTOR:
W oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole mogą funkcjonować 3
grupy w wyznaczonych i stałych salach. Liczba dzieci może liczyć nie więcej
niż 12-14 wychowanków. Dzieci będą przyjmowane na podstawie zgłoszeń
rodziców/prawnych opiekunów z uwzględnieniem potrzeb rodzinnych i
społecznych. Przedszkole w czasie zorganizowanej opieki czasowej jest czynne
w godzinach 8.00 – 13.00
Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może
być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. Powierzchnię
każdej sali wyliczono z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się
znajdujących.
Dyrektor w związku z epidemią prowadzi działania i wprowadza wzmożony
rygor higieniczny mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i
informuje wszystkich pracowników o podjętych środkach poprzez wydanie
zarządzenie, przesyłanie informacji na służbową pocztę elektroniczną lub
zwołanie zebrania.
W oddziale przedszkolnym stosuje się wzmożony rygor higieniczny polegający
na:





Bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny osobistej.
Dodatkowej dezynfekcji przy użyciu środków dezynfekcyjnych.
Zaostrzeniu reżimu sanitarnego w oddziałach przedszkolnych.
Izolowaniu dzieci z objawami choroby.

W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w oddziale przedszkolnym osób
z zewnątrz. Zachowuje się dodatkowe środki ostrożności przy ewentualnych
kontaktach z tymi osobami.

Przy wejściu do oddziału przedszkolnego umieszczony jest płyn do dezynfekcji
rąk do korzystania z niego wszystkich dorosłych.
Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki,
maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice oraz fartuchy.
Personel pomocniczy i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi i z
opiekunami grup.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamieszczone są plakaty z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do
dezynfekcji rąk.
Dzieci, pod nadzorem nauczycieli korzystają z istniejącego na terenie
przedszkola placu zabaw. Zapewnia się codzienną dezynfekcję sprzętu na placu
zabaw, korzystanie z placu zabaw grup wymiennie.
Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze
szczególnym
uwzględnieniem
utrzymywania
czystości
ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Pracownicy
zostali poinstruowani, jak należy je stosować.
Przeprowadzono spotkania z pracownikami na temat profilaktyki zdrowotnej,
również dotyczącej ich samych.
Do oddziału przedszkolnego nie mogą przychodzić nauczyciele i inni
pracownicy, którzy są chorzy.
W miarę możliwości nie wprowadza się rotacji nauczycieli podczas
sprawowania opieki nad dziećmi.
Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować
dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Umieszczono w szatni przedszkola numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.
Miejscem szybkiej komunikacji z rodzicami będzie główne wejście do szkoły.
Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.
Osoby trzecie powinny przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy
zachowaniu wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk.
Zakupiono bezdotykowe termometry do oddziału przedszkolnego.
Dyrektor ma zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z
rodzicami dzieci. Otrzymał ich zgodę na mierzenie temperatury dziecku, gdyby
wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.
NAUCZYCIELE:
Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w
przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Prowadzą pogadanki z zakresu
profilaktyki zdrowotnej.
Zobowiązani są do stosowania zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących
w przedszkolu. Nie organizują wyjść poza teren przedszkola.
Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Wykorzystywane zabawki lub inne
przedmioty są systematycznie dezynfekowane.
Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę
i prowadzimy gimnastykę lub zabawy ruchowe.

Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym
powietrzu. Organizujemy pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
Dbają o zachowanie bezpiecznej odległości między dziećmi.
Opiekunowie między
minimalnie 1,5 m.

sobą

zachowują

dystans

społeczny

wynoszący

RODZICE:
Zapewniają dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w oddziale
przedszkolnym, przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie jego
zdrowia.
Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z
oddziału przedszkolnego.
Przyprowadzają do oddziału przedszkolnego dziecko zdrowe – bez objawów
chorobowych. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
Nie posyłają dziecka do oddziału przedszkolnego, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.
Przestrzegają zasady niezabierania do oddziału przedszkolnego niepotrzebnych
przedmiotów czy zabawek.
Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny
z wyraźnym wyartykułowaniem konieczności unikania dotykania oczu, nosa i
ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób
tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na 2 m.
Obowiązuje też zasada, że na 15 m. kw. w przedszkolu powinien przebywać
jeden rodzic z dzieckiem.

PLAN HIGIENY
dla Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Glinkach
Obiekt

Czynności

Środki dezynfekcyjne
Procedury

Zastosowanie Osoby odpowiedzialne
Przed
rozpoczęciem
i
zakończeniem

Według instrukcji
umieszczonej w
wyznaczonym miejscu:
Mycie rąk

toaletach, korytarzach,
oddziale przedszkolnym,
kuchni, stołówce i pokoju

pracy.
Mydło w płynie

Przed

antybakteryjne do mycia spożywaniem i Wszyscy pracownicy.
rąk z atestem
dermatologicznym.

podawaniem Wychowankowie.
posiłków.
Po

socjalnym.

skorzystaniu z
toalety.
W razie
potrzeby.
Przed

Dezynfekcja
rąk

Zgodnie z instrukcją

Mydło w płynie

rozpoczęciem

antybakteryjne do mycia

i

rąk.

zakończeniem

Środek do dezynfekcji

pracy

rąk: działający na

Przed

bakterie, grzyby, wirusy, spożywaniem i
opryszczki, rotawirusy

podawaniem

powodujące biegunki.

posiłków.

Przebadany

Po

dermatologicznie.

skorzystaniu z

Nauczyciele.
Personel kuchni.
Wszyscy pracownicy.
Dzieci pod kontrolą
nauczycieli.

toalety.
Małe i trudno

Szybka dezynfekcja

Środek myjąco–

W razie

dostępne

powierzchni poprzez

dezynfekujący do

potrzeby.

powierzchnie spryskanie lub przetarcie wszystkich powierzchni Raz dziennie
(stoliki,

gotowym do użycia

działający na bakterie,

po

Woźne.

krzesła i inne

preparatem

przedmioty

dezynfekcyjnym

pracy, pod

odporne na

przeznaczonym do

nieobecność

działanie

szybkiej dezynfekcji

dzieci.

alkoholi),

powierzchni.

wirusy i grzyby.

zakończeniu

klamki we
wszystkich
drzwiach,
poręcze, kosze
na śmieci.

Pomoce
dydaktyczne,
zabawki

Szybka dezynfekcja i

Preparat gotowy do

mycie: spryskiwanie,

użycia, działający na

pozostawienie do

bakterie, wirusy,

wyschnięcia..

grzyby, rotawirusy.

Po każdym
przypadku
zabrudzenia i Woźne
skażenia
biologicznego.

Szybka dezynfekcja i
mycie przez spryskiwanie
lub przetarcie:
nierozcieńczonym
preparatem -spryskać lub
zmyć dezynfekowane
Meble, ławki, powierzchnie, pozostawić
krzesła,

na krótką chwilę i zetrzeć

biurka,

jednorazowym

klamki.

ręcznikiem. W przypadku
widocznych, tłustych
pozostałości (np.
kremów, emulsji, maści)

Preparat gotowy do
użycia,
nierozcieńczony z wodą.

Po każdym

Stosować ze

przypadku

spryskiwaczem. Środek zabrudzenia i Woźne
do dezynfekcji małych

skażenia

powierzchni. Działanie: biologicznego.
bakterie, wirusy, grzyby,
rota wirusy.

należy usunąć je poprzez
dezynfekcję przy pomocy
jednorazowego ręcznika.
Pomieszczenia

Mycie i dezynfekcja

Preparat do mycia i

Po każdym

(sale

ścian, podłóg, drzwi,

dezynfekcji wszystkich

przypadku

gimnastyczne,

klamek: przygotować

powierzchni.

szatnia,

roztwór preparatu

Działa na bakterie,

Woźne.

zabrudzenia i Personel kuchni.
skażenia

łazienki,

dezynfekcyjno–

wirusy i grzyby.

biologicznego.

szczególnie

myjącego, zmyć

Środek myjąco –

Raz dziennie

podłogi oraz

dezynfekowane

dezynfekujący do

po

inne twarde powierzchnie za pomocą wszystkich powierzchni. zakończeniu
zmywalne

mopa lub ściereczki.

Działa na bakterie,

pracy, pod

powierzchnie)

Pozostawić do

wirusy i grzyby.

nieobecność

wyschnięcia. Nie

dzieci.

stosować na wykładziny
materiałowe.
Raz dziennie

Dezynfekcja suchych
Sanitariaty

powierzchni, sedesów,
desek sedesowych,
spłuczek i umywalek.

Preparat do mycia
i dezynfekcji wszystkich
powierzchni.
Działa na wirusy,
bakterie i grzyby.

po
zakończeniu
pracy, pod

Woźne.

nieobecność Personel.
dzieci oraz i po
zakończeniu
zajęć.

UWAGA:
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku
W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z
Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wydał wytyczne na podstawie,
których opracowano powyższą procedurę.
Z ww. procedurą zostali zapoznani rodzice dzieci zgłoszonych do oddziału
przedszkolnego w czasie zorganizowanej czasowej opieki oraz zapisanych do
przedszkola na rok 2020/2021.
Glinki dn, 29 maja 2020 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinkach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 08/2020 z 29 maja 2020

.........................................................
Imię i Nazwisko rodzica składającego oświadczenie

Dane do kontaktowania się
w sprawie rozpatrzenia wniosku

tel....................................................
e-mail...............................................

Dyrektor
Przedszkola ....................................

Wniosek
o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii
W okresie epidemii placówka pełniąca opiekę przedszkolną zobowiązana jest do przestrzegania reżimu
sanitarnego ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze wytycznych przeciwepidemicznych
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych w dniu 4 maja 2020 na podstawie art. 8a ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z
2020 r. poz. 322, 374, 567) oraz wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i
innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego
Ministra Edukacji Narodowej.

Oświadczam,
że znam warunki korzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii
i wnioskuję o wznowienie opieki przedszkolnej
dla
........................................................................................
Imię i Nazwisko dziecka

I. Przyjmuję wymienione zasady opieki przedszkolnej w okresie epidemii:
1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem u którego stwierdzi objawy
chorobowe.
2. Nie może korzystać z opieki przedszkolnej dziecko, które mieszka wspólnie z osobą
przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3. Nie może przyprowadzać i odbierać dziecka osoba z objawami choroby, przebywająca na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
4. Dziecko u którego w czasie opieki przedszkolnej stwierdzono niepokojące objawy
chorobowe, do czasu odebrania przez rodziców jest izolowane.
5. Dziecko nie może przynosić żadnych zabawek i przedmiotów z domu.
6. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z placówki wychowania przedszkolnego są
zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym w szczególności:
1) osłaniania ust i nosa;
2) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w
otoczeniu;
3) dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku;
4) korzystania z jednorazowych rękawiczek ochronnych.
.................................
Data

..............................................................................
Podpis rodzica składającego oświadczenie

II. Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar
temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie
swojego stanowiska.
Wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody* na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
*skreśl niewłaściwe
.................................
Data

..............................................................................
Podpis rodzica składającego oświadczenie

III. Zgodnie z wytycznymi placówka pełniąca opiekę przedszkolną zobowiązana jest ustalić
warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u
dziecka niepokojących objawów chorobowych. Proszę o podanie danych do kontaktu w
przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
Imię i nazwisko

.................................
Data

Nr telefonu

Adres email

..............................................................................
Podpis rodzica składającego oświadczenie

IV. Zgodnie z wytycznymi, w przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do
wznowienia opieki przedszkolnej niż limit dzieci dla jakich placówka może
organizować opiekę w okresie epidemii, pierwszeństwo mają rodzice, którzy:
1) nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
2) są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,
3) są pracowników handlu lub przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z pierwszeństwa jakie Wam przysługuje, proszę o wpisanie
informacji, który z rodziców jakie kryterium spełnia.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

.................................
Data

..............................................................................
Podpis rodzica składającego oświadczenie

