ZARZĄDZENIE NR 03/2020
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie procedur pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych
w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym
1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.
2. Do przedszkola można przyprowadzić tylko zdrowe dziecko bez żadnych objawów
chorobowych.
3. Do przedszkola dzieci mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
4. Dziecko nie może przynosić z domu żadnych zabawek lub innych przedmiotów.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
6. Rodzic zgłasza telefonicznie wychowawcy przyprowadzenie dziecka do przedszkola
i czeka z dzieckiem na parterze budynku.
7. Po wejściu rodzic dezynfekuje ręce.
8. Pomoc nauczyciela schodzi po dziecko, mierzy temperaturę, rozbiera je w szatni
i zaprowadza do grupy.
9. Jeżeli dziecko ma podwyższoną temperaturę, to dziecko nie może pozostać w placówce.
10. Dzieci z wychowawcą i pomocą nauczyciela przebywają w jednej sali i korzystają
ze wskazanych sanitariatów.
11. Posiłki do sali przynosi pomoc nauczyciela, spożywane są w tej samej sali i wydawane
w naczyniach jednorazowych.
12. Rodzic informuje telefonicznie wychowawcę o przyjściu po dziecko, czeka na parterze.
Pomoc nauczyciela przyprowadza dziecko, ubiera je i przekazuje rodzicowi.
13. Jeżeli nauczyciel stwierdzi jakiekolwiek objawy chorobowe u dziecka natychmiast
informuje rodzica i dyrektora placówki, który kontaktuje się z SANEPIDEM.
14. Dziecko z objawami chorobowymi zostaje odizolowane od innych dzieci i pozostaje pod
opieka pomocy nauczyciela.
15. Rodzic niezwłocznie powinien odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego.
Organizacja sali
1. W sali mogą przebywać tylko dzieci z danej grupy, przypisany wychowawca i pomoc
nauczyciela.
2. Minimalna przestrzeń na 1 dziecko i każdego opiekuna to 4 m2.
3. Po zajęciach sprzątaniem i dezynfekcją zajmuje się jedna wyznaczona osoba.
4. W sali znajdują się tylko sprzęty i przedmioty, które można umyć i zdezynfekować.
5. Po zajęciach sala, znajdujące się tam sprzęty i przedmioty oraz wyznaczone sanitariaty są
sprzątane i dezynfekowane.
6. W pomieszczeniach zabezpieczone są środki higieniczne i środki ochrony osobistej.
7. Co godzinę sala jest wietrzona.

Pracownicy
1. Do pracy mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, bez żadnych niepokojących objawów
chorobowych.
2. Jeżeli u pracownika wystąpią niepokojące objawy chorobowe, musi natychmiast
odizolować się od innych osób i powiadomić dyrektora placówki, dyrektor powiadamia
SANEPID.
3. W jednym oddziale przedszkolnym z dziećmi pracują stałe wyznaczone osoby
(wychowawca, pomoc nauczyciela, osoba sprzątająca – bez kontaktu z dziećmi).
4. Wychowawca i pomoc nauczyciela nie kontaktują się bezpośrednio z innymi osobami z
personelu placówki, wyznaczone mają oddzielne pomieszczenie socjalne.
5. Osoby pracujące w oddziale przedszkolnym zostają wyposażone w niezbędne środki
ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuchy, płyn dezynfekujący, przyłbice).
Postanowienia ogólne
1. Powyższe procedury dotyczą jednego oddziału przedszkolnego.
2. W przypadku uruchomienia kolejnych oddziałów procedury pozostaną te same
z zastrzeżeniem, że dzieci oraz personel z poszczególnych oddziałów w żaden sposób nie
mogą się bezpośrednio kontaktować.
3. Wyjścia dzieci poza budynek ograniczają się tylko do terenu placówki.
4. Codziennie będą dezynfekowane wszystkie używane przez dzieci i personel z nimi
przebywający ciągi komunikacyjne (klamki, drzwi, barierki).
Katarzyna Hybś
Dyrektor Ośrodka

