STANDARDY REŻIMU SANITARNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 66
I.

ORGANIZACJA PRACY I OPIEKI NAD DZIEĆMI

1. Przedszkole będzie funkcjonować w godzinach od 6.00 do 17.00.
2. W przedszkolu będą utworzone grupy, liczące od 7 – 12 dzieci (4 m 2 na 1
dziecko i nauczyciela)
3. Przedszkole będzie sprawować głównie funkcję opiekuńczą.
4. Grupy dzieci, w żadnym momencie dnia, nie będą łączone, przez tydzień
będą pod opieką tych samych nauczycieli.
5. Nie będą odbywały się zajęci dodatkowe.
6. Nauczyciel zadba o to, aby dzieci przebywały w sali, z zachowaniem dystansu
minimum 2 m.
7. Z sali przedszkolnej zostały usunięte: dywany, maskotki, lalki, wózki, gry
układanki, puzzle, książki, inne przedmioty, trudne do dezynfekcji.
8. Sprzęty, meble, urządzenia sanitarne będą dezynfekowane na bieżąco.
9. Sale będą wietrzone co 1 godzinę.
10. Rezygnuje się z relaksacji dzieci na leżakach i materacach.
11. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek.
12. W przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek, zaleca się
noszenie ich jedynie w drodze i z przedszkola.
13. Personel przedszkola jest wyposażony w środki ochrony osobistej, zgodnie z
zaleceniami GIS.
14. Zgodnie z wytycznymi GIS dzieci nie będą wychodziły na spacery poza teren
przedszkola, będą korzystały z ogrodów przedszkolnych rotacyjnie w
ograniczeniach, zgodnych z wytycznymi GIS ( niedostępna dla dzieci będzie
piaskownica i urządzenia ogrodowe).
15. Ogrody przedszkolne będą zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych
dzieci oraz innych osób postronnych.
16. Zaobserwowane, nawet najmniejsze objawy chorobowe u dzieci, będą
wymagały izolacji dziecka w pomieszczeniu przygotowanym w przedszkolu
w pełnym reżimie sanitarnym.
17. Objawy choroby u dziecka będą zgłaszane na podany przez rodziców w
oświadczeniu nr telefonu do szybkiego kontaktu, z obowiązkiem
natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola.
18. Dzieci z jakimikolwiek objawami infekcji, w tym także alergicznymi, nie będą
przyjmowane do przedszkola.
II.

ZASADY OBOWIĄZUJACE RODZICÓW

19. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek stosować się do zasad
obowiązujących w przedszkolu, związanych ze zwiększonym rygorem
sanitarnym.

20. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami
także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego
przykładu.
21. Rodzice/ prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe
zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu,
nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu.
22. Rodzice /prawni opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4.
rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
23. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający i odbierający powinni
stosować się do instrukcji i zaleceń udzielanych przez pracowników
przedszkola.
24. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów
z przedszkola oraz udzielania istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
III.

ZASADY PRZYPROWADZANIA/ODBIERANIA DZIECI

25. Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Dzieci zostają doprowadzane do drzwi
wejściowych przedszkola.
26. Dzieci będą odbierane przez wyznaczonych pracowników przedszkola,
w drzwiach placówki, gdzie w obecności Rodzica/ Opiekuna będą miały
mierzoną temperaturę.
27. Rodzice zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania wszelkich
środków ostrożności, w szczególności osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz
posiadania rękawiczek jednorazowych.
28. Pozostali rodzice, oczekujący na wejście do przedszkola, pozostają przed
budynkiem, z zachowaniem dystansu i odległości 2 metrów od innych osób.
29. Rodzic/ Opiekun będzie odbierał z przedszkola dziecko ubrane przez
pracownika przedszkola.
30. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z przedszkola
zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do
pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców.
31. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe,
które nie pozostają w bezpośrednim kontakcie z osobą przebywającą na
kwarantannie.
32. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa
osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
33. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów oraz
adresów e-mail do stałego i szybkiego kontaktu w celu zapewnienia
możliwości komunikacji przedszkola z rodzicami/opiekunami dziecka, jeśli
uległy zmianie w stosunku do danych z karty zapisu.
34. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania
dyrektora przedszkola o ewentualnym objęciu kwarantanną dziecka i/lub
członków rodziny.

