Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
z dnia 12 maja 2020 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
z zachowaniem reżimu sanitarnego
na terenie Przedszkola nr 39 „Pod Topolami”
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
aktualizacja z dnia 26.08.2020 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
z zachowaniem reżimu sanitarnego
na terenie Przedszkola nr 39 „Pod Topolami”
w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2

1. Procedura Bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie Przedszkola nr 39
„Pod Topolami”, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu
epidemii lub zmiany wytycznych przez organy nadrzędne.
2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr
39 „Pod Topolami”, niezależnie od formy zatrudnienia.
3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do
przedszkola.
4. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola, w związku z uruchomieniem pracy placówki
w okresie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest zapoznanie się
przez rodziców z niniejszą procedurą i złożenie oświadczenia o jej przestrzeganiu.
5. Procedura nie wyłącza obowiązywania funkcjonującej dotychczas w placówce „Procedury
bezpieczeństwa” w tym Regulaminu Przedszkola nr 39 „Pod Topolami” dotyczącego zasad
dbałości o zdrowie dzieci.
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1. Dzieci można przyprowadzać i odbierać w wyznaczonych godzinach ustalonych przez
przedszkole.
2. W jednej sali może przebywać 25 dzieci (zgodnie z zaleceniami GIS przy założeniu
minimalnej powierzchni wolnej 1,5 m2 na 1 dziecko).
3. Ilość grup, czas ich pracy jest uzależniony od sytuacji kadrowej placówki.
4. W sytuacji konieczności ograniczenia liczby dzieci, które mogą być przyjęte do przedszkola
np. w sytuacji wystąpienia zachorowania na COVID-19, a także w przypadku nieobecności
nauczycieli przydzielonych do danej grupy - pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola
mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników
handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a następnie dzieci osób które nie mogą
pogodzić pracy z opieką w domu.
5. W przypadku nieobecności opiekunów przydzielonych do danej grupy dyrektor przedszkola
może ograniczyć liczbę dzieci przyjmowanych do przedszkola, zapewniając w pierwszej
kolejności opiekę dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia wykonującym pracę na
rzecz osób zarażonych COVID-19 lub skrócić czas pracy oddziału.
6. Pracownicy obsługi pracują w godzinach pracy przedszkola wg harmonogramu ustalonego
przez kierownika gospodarczego i zatwierdzonego przez dyrektora.
7. Nauczyciele świadczą pracę w godzinach pracy przedszkola wg organizacji ustalonej przez
dyrektora przedszkola, organizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci.
8. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki
na usta i nos, ewentualnie przyłbice oraz fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie
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Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki
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konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka albo innej
konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem – adekwatnie do bieżącej sytuacji).
9. Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy, nie muszą
zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszej procedurze, ale wyłącznie
z zachowaniem bezpiecznej, min. 1,5 m, odległości.
10. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu, za zgodą
dyrektora i nauczyciela wraz z dzieckiem może przebywać w sali 1 opiekun
/domownik(osoba zdrowa, bez objawów infekcji, która nie mieszka z osobą na
kwarantannie) ale z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa,
dezynfekcja rąk). Liczba opiekunów przebywających w jednym czasie w sali na adaptacji,
zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, w celu zapewnienia co najmniej 1,5 m
dystansu społecznego.
11. W placówce wyznacza się strefę bezpieczeństwa oznakowaną linią z taśmy ostrzegawczej,
do granic której mogą zbliżać się osoby postronne.
12. Wejście osoby z zewnątrz do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników przedszkola,
jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem
przedszkola pod nadzorem pracownika przedszkola z zachowaniem odstępu społecznego
min 1.5m..
13. Wejście osoby z zewnątrz do przedszkola odbywa się pod ścisłą kontrolą wyznaczonego
pracownika (od momentu wejścia do momentu wyjścia) z zachowaniem wszystkich
środków ostrożności (indywidualna osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, rękawiczki
jednorazowe) oraz zachowania bezpiecznej, min. 1,5 metrowej odległości pomiędzy
osobami przebywającymi w przedszkolu.
14. Do przedszkola może wejść wyłącznie osoba zdrowa.
15. Wyznaczona przez dyrektora osoba dokonuje codziennego pomiaru temperatury każdej
osoby z zewnątrz (dorosła i dziecko) przed wejściem na teren szatni oraz monitoruje
stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w strefie dla nich
przeznaczonej.
16. Temperatura w granicach normy to temperatura do 37 0 C.
17. W razie jakichkolwiek wątpliwości co stanu zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, ze dziecko jest zdrowe. Brak takiego
zaświadczenia może być podstawą do odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola danego
dnia.
18. W stosunku do osób powyżej 60. roku życia oraz osób z istotnymi problemami
zdrowotnymi, miarę możliwości organizacyjnych można zastosować rozwiązania
minimalizujące ryzyko zakażenia, np.: zlecenie pracy zdalnej pracownikowi administracji,
ograniczenie kontaktu osobistego z pracownikiem na rzecz komunikacji zdalnej np. E-mail.
19. Na co dzień kontakt z dyrektorem, nauczycielem i z pracownikami administracji jest
możliwy wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailowo (wyjątek stanowią umówione
wcześniej konsultacje indywidualne.).

Zasady organizacji pracy w grupach
1. Szatnia a tym samym wejście do przedszkola jest zamykane rano o 8,45 a po południu o
17,15 i poddawane dezynfekcji.
2. W miarę możliwości organizacyjnych, jedna grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali
zabaw.
3. Jeśli zaistnieje konieczność zmian organizacyjnych, możliwe jest, że dzieci nie będą
przebywały w swojej sali , ze swoimi nauczycielkami i personelem pomocniczym.
4. Dla każdej grupy mogą być wyznaczone inne godziny przyprowadzania dzieci do
przedszkola.
5. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele
oraz stały personel obsługi.
6. Personel pomocniczy (w szczególności: kierownik gospodarczy, pracownicy kuchni,
dozorcy, sekretarka) powinien ograniczyć do koniecznego minimum kontakty z dziećmi
oraz personelem opiekującym się dziećmi.
7. W sali, w której przebywają dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć lub zdezynfekować.
8. Każdorazowo po zorganizowaniu zajęć w sali zabaw lub wykorzystaniu sprzętów
znajdujących się w tej sali pracownik obsługi z danego oddziału ma obowiązek
zdezynfekować sprzęty z których korzystały dzieci.
9. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
niepełnosprawnością oraz dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu po raz
pierwszy. RODZICE są zobowiązani do codziennej dezynfekcji /prania zabawki.
10. Podczas pobytu w przedszkolu do odwołania nie organizuje się mycia zębów.
11. Sale zabaw wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
12. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na właściwe mycie rąk przez dzieci szczególnie
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po wyjściu z toalety, a także
każdorazowo po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola. Dzieci nie używają w
przedszkolu płynów do dezynfekcji.
13. Dzieci mogą korzystać pod nadzorem nauczyciela z placu zabaw, przy zachowaniu
wskazanych w przepisach odległości – należy dbać aby nie organizować skupisk dzieci w
jednym miejscu.
14. Do odwołania nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.
15. Korzystanie z wody do picia odbywa się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela lub innego
pracownika przedszkola.
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1. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w określonych godzinach.
2. Rodzice są zobowiązani do przekazywania nauczycielowi w grupie lub dyrektorowi
wszystkich istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o przyczynie każdorazowej
nieobecności dziecka związanej z niedyspozycją lub chorobą.
3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
4. Rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów
chorobowych. Osoby odbierające dziecko z przedszkola muszą być zdrowe nie mogą być
na kwarantannie i nie mogą zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w
izolacji domowej.
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Obowiązki rodzica przyprowadzającego dziecko do przedszkola

5. Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej – SZATNIA oraz OGRÓD
PRZEDSZKOLNY - wejście osoby dorosłej jest możliwe wyłącznie przy zachowaniu
dystansu społecznego, w maseczce lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos oraz po
zdezynfekowaniu rąk koniecznie z zachowaniem zasady jeden rodzic z dzieckiem lub
rodzeństwem.
6. W szatni przedszkolnej może przebywać maksymalnie 10 rodziców/opiekunów. Każdy jest
zobowiązany do zakrycie ust i nosa, zdezynfekowania rąk przed wejściem oraz do
zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m.
7. Przestrzeń wspólną należy opuścić niezwłocznie po przebraniu dziecka i przekazaniu pod
opiekę pracownika przedszkola,. Po odebraniu dziecka z grupy, należy sprawnie opuścić
teren przedszkola.
8. Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązany jest do sprawnego i
bezpiecznego pożegnania się z dzieckiem, aby skrócić czas pobytu w przestrzeni wspólnej
do minimum i umożliwić wejście kolejnym rodzicom lub opiekunom.
9. Obowiązkiem rodzica jest wyjaśnienie dziecku o konieczności zachowywania dystansu w
stosunku do rówieśników i osób pracujących z dziećmi.
10. Obowiązkiem rodziców jest nauczyć i przypomnieć dziecku każdego dnia o zasadach
unikania dotykania oczu, nosa i ust, myciu rąk, niepodawaniu ręki na przywitanie i sposobie
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
11. Jeżeli w czasie, gdy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola, w rodzinie lub u innej osoby,
z którą dziecko lub inny domownik miało kontakt pojawi się diagnoza lub podejrzenie
zachorowania na COVID-19, albo w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji
należy powiadomić o tym dyrektora przedszkola i nie przyprowadzać dziecka do
przedszkola.
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1. Pracownik, u którego wystąpiły niepokojące objawy CHOROBOWE mogące
wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych, nie powinien przychodzić do pracy,
powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, aby
uzyskać teleporadę medyczna a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr
999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
2. Pracownik zobowiązany jest poinformować telefonicznie o tym fakcie dyrektora
przedszkola, a następnie o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarnoepidemiologicznej.
3. Pracownik, który zaobserwował u siebie, dziecka lub innej osoby przebywającej na
terenie przedszkola niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem takie jak:
podwyższona temperatura, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, objawy
przeziębieniowe, biegunka, wymioty, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, niezwłocznie
powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
4. Osobę dorosłą i dziecko u której zaobserwowano niepokojące objawy sugerujące
zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować w
wyznaczonym do tego celu miejscu, zabezpieczając
w środki ochrony
osobistej z zachowaniem 2 metrowej odległości
5. W przypadku dziecka należy niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów
prawnych a w przypadku braku kontaktu inną osobę upoważnioną przez rodzica
pisemnie o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
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Postepowanie na wypadek stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na
COVID-19

6. Dyrektor informuje burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia.
7. Dyrektor lub inny upoważniony przez niego pracownik, informuje indywidualnie
rodziców z grupy dziecka oraz pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z osobą
podejrzaną o zakażenie o zaistniałej sytuacji.
8. W przypadku potwierdzenia zakażenia Dyrektor lub inny upoważniony przez niego
pracownik powiadamia o zaistniałej sytuacji powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. I w porozumieniu
z organem prowadzącym podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć w celu
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, czasowej kwarantannie lub innych środkach
prewencyjnych.
9. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje kuratora oświaty.
10. Schemat procesu komunikowania stanowi załącznik do niniejszej procedury.
11. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS COV 2 na terenie przedszkola, dyrektor
lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym
czasie, pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o
zakażenie.
12. W stosunku do osób, które miały kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie
dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu z
PSSE. Z rozmowy telefonicznej w tej sprawie z PSSE należy sporządzić notatkę.
13. Obszar, w którym poruszała się osoba zakażona lub podejrzana o zakażenie należy
gruntownie posprzątać i zdezynfekować.
14. Pracownik, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować o
tym pracodawcę, a po otrzymaniu pisemnej decyzji sanepidu przekazać ją pracodawcy
wraz z oświadczeniem o przebywaniu w kwarantannie, jak dzieje się to w przypadku
zwolnienia lekarskiego.
15. Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca, w porozumieniu z nauczycielem
ustala, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z dziećmi) i
zachować prawo do 100% wynagrodzenia.
16. Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie
wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez
lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).
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1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
a) osobę, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną bez środków ochrony
osobistej,
b) każdą osobę pozostającą w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą w odległości
mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
c) każdą osobę przebywającą w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą
zakażoną przez dowolny czas,
d) osobę, która miała bezpośredni fizyczny kontakt z osobą zakażoną (np.podanie
ręki),
e) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba
chora.
2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie objęte są
monitoringiem stacji sanitarno-epidemiologicznej poprzez zastosowanie kwarantanny do
14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny
pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia.
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Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

3. Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel,
duszność, problemy z oddychaniem) należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić
stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego
lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb
postępowania medycznego.
4. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych
środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji
w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
5. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we
współpracy ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

Strona

6

1. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do
umycia rąk.
2. Wszystkie sale zabaw oraz łazienki (dziecięce i personelu) wyposażone są w środki do
dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).
3. Praca na wszystkich stanowiskach powinna być zorganizowana w taki sposób, aby
odległość pomiędzy dwoma najbliższymi pracownikami była nie mniejsza niż 1,5 m (np. w
jednej części zmywalni może przebywać 1 osoba), w przeciwnym razie pracownicy
zobowiązani są pracować z zastosowaniem środków ochrony osobistej zasłaniając nos i
usta.
4. Wszyscy pracownicy mający kontakt z żywnością zwracają szczególną uwagę na
utrzymanie wysokiej higieny osobistej oraz wysokiej higieny pracy (z zastosowaniem
rękawiczek jednorazowych oraz osłony ust i nosa), mycia i dezynfekcji stanowisk pracy i
sprzętu kuchennego, mycia z detergentem naczyń stołowych w zmywarce w temperaturze
min. 600 C oraz z zastosowaniem wszystkich zasad i przepisów dotyczących żywienia
zbiorowego.
5. Pracownicy zobowiązani są do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych oraz systematycznego
dezynfekowania powierzchni dotykowych.
6. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety (dziecięce i dla personelu),
pomieszczenia wspólne (zmywalnie), powinny być na bieżąco, regularnie i starannie
sprzątane przy użyciu detergentów i dezynfekowane przynajmniej 2 razy w ciągu dnia oraz
na koniec pracy, a także każdorazowo w razie potrzeby oraz w sytuacjach podejrzenia
wystąpienia zakażenia.
7. Kierownik gospodarczy jest odpowiedzialny za codzienne monitorowanie wykonywania
prac porządkowych i czynności dezynfekcyjnych na poszczególnych stanowiskach pracy
(jest to odnotowywane w kartach porządkowych i kontrolnych). Kierownik gospodarczy
wyznacza osoby odpowiedzialne za wpisy w kartach (np. codzienne dezynfekowanie
ciągów komunikacyjnych, sali zabaw, zmywalni i innych pomieszczeń) i określa
częstotliwość ich wykonania.
8. Po skończonej czynności i pracy oraz w zależności od potrzeb jednorazowe rękawiczki
gumowe oraz maseczki zostają wyrzucone do zamykanego kosza na śmieci (odpady
mieszane).

Szczegółowe zasady pracy pracowników kuchni
1. Pracownicy kuchni w szczególności:
1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są
posiłki;
2) myją ręce każdorazowo zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych, w szczególności:
a) przed rozpoczęciem pracy,
b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego
spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
f) po skorzystaniu z toalety,
g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
h) po jedzeniu i piciu, korzystaniu z telefonu wewnętrznego.
3) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz
maseczki ochronne i rozpakowują je ze zbędnych opakowań zbiorczych do czystych
pojemników;
4) przed wniesieniem produktów do przedszkola/magazynu wyrzucają wszelkie
opakowania, w których zostały dostarczone produkty, a na koniec rękawiczki
jednorazowe do worka na śmieci, zamykając go szczelnie;
5) jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać
w opakowaniu, po wniesieniu do magazynu myją/dezynfekują opakowanie;
6) po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, przeznaczonymi do
tego celu środkami dezynfekującymi;
2. Posiłki dla dzieci wydawane są z kuchni w taki sposób, aby pracownicy kuchni nie mieli
bezpośredniego kontaktu z opiekunami dzieci.
3. Dostawcy żywności zobowiązani są złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu
sanitarnego.
4. Szefowa kuchni jest odpowiedzialna za codzienne monitorowanie wykonywania prac
porządkowych i czynności dezynfekcyjnych pracowników kuchni.
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1. Wszystkie sprzęty sprzątające które były używane przez pracownika w trakcie pracy oraz
narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane.
2. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie dotykowe, jak: klamki, kontakty, poręcze,
blaty oraz sprzęt i zabawki w salach, a także powierzchnie, z których pracownik korzystał
danego dnia, jak: telefon, laptop, klawiatura itp.
3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do
dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%. Spryskany płyn należy pozostawić przez
określony czas na powierzchniach wg zaleceń producenta.
4. Przeprowadzając dezynfekcję należy zachować szczególne środki ostrożności oraz ściśle
przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji i nie miały kontaktu z mokrą powierzchnią.
5. Podczas ozonowania pomieszczeń należy zachować szczególną ostrożność oraz postępować
zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.
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Szczegółowe zasady dezynfekcji i ozonowania pomieszczeń i sprzętów

6. Sprzęt na przedszkolnym placu zabaw, z którego korzystają dzieci wymaga codziennego
czyszczenia z użyciem detergentu lub dezynfekowania przez wyznaczonego pracownika, a
w przypadku braku takiej możliwości oznaczenia taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
Postanowienia końcowe
1. Zobowiązuje się pracowników do zgłaszania Dyrektorowi placówki każdorazowo
przypadku podejrzenia zaistnienia sytuacji zagrożenia lub powzięcia informacji o
potencjalnym zagrożeniu, które mogłoby narazić pracowników, podopiecznych,
rodziców lub inne osoby na zakażenie koronawirusem.
2. Wszelkie sytuacje nie ujęte w niniejszej procedurze rozstrzyga wyłącznie dyrektor
przedszkola lub zastępująca go osoba.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia, ma charakter
ekstraordynaryjny i obowiązuje do odwołania lub zmiany w zależności od bieżących
wytycznych poszczególnych organów państwa, samorządowych organów
założycielskich lub innych jednostek powołanych do wydawania opinii i wytycznych w
szczególności powiatowych jednostek sanitarno-epidemiologicznych.
Załaczniki do Procedury:
Załącznik nr 1
Oświadczenia/zgody rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki, Przedszkola nr 39 „Pod
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Topolami” podczas trwania epidemii spowodowanej chorobą COVID-19, w tym:
1) Oświadczenie o zapoznaniu się Procedurą Bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu
sanitarnego na terenie Przedszkola nr 39 „Pod Topolami” w związku z wystąpieniem
stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
2) Oświadczenie o odpowiedzialności za podjętą decyzję oddania dziecka do przedszkola
podczas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
2) Zgoda na pomiar temperatury.
3) Zobowiązanie do natychmiastowego kontaktu.
Załącznik nr 2
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
Załącznik nr 3
Oświadczenie o stanie zdrowia osoby z zewnątrz.
Załącznik nr 4
Schemat procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.
Załącznik nr 5
Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym.

Warszawa, dnia …………………………..

OŚWIADCZENIA/ZGODY
rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki Przedszkola nr 39 „Pod Topolami””
podczas trwania epidemii spowodowanej chorobą COVID-19
……………………………………………………… / ………………….…………………………
Imię i nazwisko dziecka
Grupa
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:
1. Zapoznałem(am) się Procedurą Bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie
Przedszkola nr 39 „Pod Topolami” w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zobowiązuję się do jej przestrzegania.
2. Podejmując decyzję o dowożeniu oraz pozostawieniu dziecka w przedszkolu jestem świadomy(a), że
podczas przebywania mojego dziecka na terenie Przedszkola nr 39 „Pod Topolami” pomimo
stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania, zastosowanych środków ochronnych oraz
dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki może dojść do zakażenia
wirusem SARS-CoV-2, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo.
3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przy użyciu termometru, każdego dnia
przed przyjęciem mojego dziecka do przedszkola oraz profilaktycznie w trakcie jego pobytu w
przedszkolu, a także w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych. Powyższa zgoda ma na celu
realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i zapobiegawczych związanych z ogłoszonym
stanem epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z możliwością zakażenia wirusem
SARS-CoV-2.
4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała przy użyciu termometru bezdotykowego
podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola (wejście do części wspólnej przedszkola
– szatnia). Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i
zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
w związku z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
5. Zobowiązuje się do natychmiastowego odbierania telefonu z przedszkola oraz do natychmiastowego
odbioru dziecka w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych. W razie podejrzenia u dziecka
zakażenia koronawirusem lub innej choroby podczas pobytu w przedszkolu zobowiązuję się do
współdziałania z dyrektorem przedszkola.
NUMERY ALARMOWE
Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu (matka) ………………………….….
Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu (ojciec) .………………………….….

czytelny podpis matki
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czytelny podpis ojca

………………………………………

Załącznik nr 2
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
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Warszawa, dnia …………….….
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

………………………………….………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko, u którego w ciągu
ostatnich 24 godzin przed przyprowadzeniem nie wystąpiły żadne niepokojące objawy
chorobowe, w tym: stan podgorączkowy lub gorączka, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel,
katar, duszność i problemy z oddychaniem, brak apetytu, uczucie zmęczenia, a w okresie
ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie
koronawirusem, stwierdzono chorobę COVID-19 bądź osobą, która przebywa w kwarantannie.
Zobowiązuję się każdorazowo przed przyprowadzeniem mojego dziecka do przedszkola
zmierzyć mu kontrolnie temperaturę ciała.
Jestem świadomy/a, iż podanie nieprawdziwych informacji i niezastosowanie się do powyższych
zasad naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki (dzieci i rodziców) oraz personelu
przedszkola jak również ich rodzin

Czytelny podpis ojca

………………………………………
Czytelny podpis matki
Załącznik nr 3
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W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO informuję:
Administratorem jest Przedszkole nr 39 „Pod Topolami”” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Doryckiej 1.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Grażyna Tomaszewska; e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl
Dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a oraz
art. 9 ust.2 lit. i RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 2.03.2020 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 ze zm.) oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
wydanymi 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) w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w
przedszkolu. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie
zobowiązany. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane, lecz nie dłużej niż do końca roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa
prawna przetwarzania. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje w braku możliwości przyjęcia
dziecka do przedszkola. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych
osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu.
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

Oświadczenie o stanie zdrowia osoby z zewnątrz
Warszawa, dnia ……………..….….

OŚWIADCZENIE/ZGODA OSOBY WCHODZĄCEJ DO
Przedszkola nr 39 „Pod Topolami”
podczas trwania epidemii spowodowanej chorobą COVID-19
Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę do pomiaru temperatury mojego ciała przy użyciu termometru
bezdotykowego. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych
i zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii.
Jednocześnie oświadczam, że jestem zdrowy/zdrowa i w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie żadne
niepokojące objawy chorobowe typu: gorączka, duszności, kaszel, utrata apetytu, osłabienie. W okresie ostatnich
14 dni nie miałem/miałam kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem,
stwierdzono chorobę COVID-19 bądź osobą, która przebywa w kwarantannie.
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO informuję:
1. Administratorem jest Przedszkole nr 39 „Pod Topolami” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Doryckiej 1.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Tomaszewska Grażyna;
e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl
3. Dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a
RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej.
5. Dane
osobowe
przekazywane
będą
odbiorcom
na
podstawie
podpisanych
umów
o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu administratora.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami ustawy Prawo Oświatowe oraz
przepisami prawa o archiwizacji.
7. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. Cofnięcie zgody będzie skutkować brakiem możliwości wejścia na teren Przedszkola nr 39 .
9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Przedszkole nr 39 „Pod Topolami” w Warszawie, udzieloną w dniu ……… w celu …………… Podpis osoby,
której dane dotyczą.
10. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
w zgodności z art. 77 RODO.
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).
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podpis
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……………………………………………..………
Imię i nazwisko
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Załącznik nr 5
Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym.

INSTRUKCJA BHP
POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM
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1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora przedszkola.
2. Należy uzyskać zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją
obsługi producenta urządzenia.
4. Sposób pomiaru:
a) włącz urządzenie,
b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,
c) rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,
d) aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od
szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury,
e) jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik był
jak najdokładniejszy,
f) pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy,
g) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być udostępniony
osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u dziecka wynik
pomiaru udostępnia się rodzicowi oraz dyrektorowi przedszkola),
h) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to przybliżony
czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu),
i) wyłącz termometr.
5. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze sobą
rozmawiać.
6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych
rękawiczkach ochronnych.
7. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się
pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.
8. W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37°C, należy poinformować
dyrektora
przedszkola
oraz
odizolować
taką
osobę
w przygotowanym do tego celu miejscu lub pomieszczeniu.

