Zasady i procedury bezpieczeństwa
w Integracyjnym Przedszkolu „Górolicki” w Suchem
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
obowiązują od 01.09.2020 do odwołania.
1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7:30-16:30.
2. W związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z
dnia 22 lipca 2020 r. ilość dzieci w przedszkolu będzie ograniczona maksymalnie 20
dzieci. W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci obojga rodziców pracujących.
Powierzchnia na pobyt zbiorowy wynosi 16 m2 na każde 5 dzieci. Powierzchnia
przypadająca na każde kolejne dziecko przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin
wynosi 2,5 m2.
3. W miarę możliwości organizacyjnych zajęcia opiekuńczo wychowawcze prowadzone
będę w dwóch grupach.
4. Rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie i całkowicie zdrowe dzieci, w domu
kontrolują temperaturę. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji,
nie wolno posyłać dziecka do przedszkola.
5. Rodzice zobowiązani są do zabezpieczenia ust i nosa podczas przekazywania dzieci do
przedszkola. Zabierają ze sobą maseczki lub inną ochronę ust i nosa, w których
przychodzą dzieci.
6. Rodzice przyprowadzając dzieci do przedszkola, mogą wejść do szatni po opuszczeniu
szatni przez innych rodziców, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego
wynoszącego 2m. Obowiązuje zakaz wchodzenia do sali gdzie przebywają dzieci.
7. Rodzić dezynfekuje ręce przy wejściu do szatni, natomiast dziecko myje ręce wodą i
mydłem w łazience niezwłocznie po wejściu do przedszkola.
8. Na czas pobytu w przedszkolu dziecko zaopatrzone będzie (opcjonalnie) w ochronę ust
i nosa (przyłbica).
9. Dzieci nie przynoszą do przedszkola swoich zabawek, także ręczników. W łazienkach
będą ręczniki jednorazowe.
10. Pomieszczenia przedszkolne będą wentylowane i wietrzone minimum co godzinę. W
salach przedszkolnych będzie wyposażenie, pomoce oraz zabawki z tworzyw
ułatwiających dezynfekcję. Po opuszczeniu przedszkola przez dzieci, sale oraz sprzęt
będą dezynfekowane.
11. Posiłki (obiad i podwieczorek) wydawane będą
z zachowaniem środków
bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności.
12. Rodzice dostarczają drugie śniadanie w pojemnikach dodatkowo umieszczonych w
woreczkach foliowych i pozostawiają w miejscu do tego przeznaczonym.
13. Plac zabaw będzie dostępny tylko dla dzieci uczęszczających do przedszkola, będzie
dezynfekowany. Dzieci nie będą wychodziły poza teren przedszkola, wyjątek stanowi
spacer w okolice niezamieszkałe np. do lasu.
14. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu zostaje ograniczone do minimum z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Mogą one wejść do przedszkola tylko za
zgodą dyrektora.

15. Do pracy w przedszkolu zostaje dopuszczony wyłącznie personel nie wykazujący
żadnych objawów chorobowych.
16. Personel przedszkola zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny zarówno
wobec dzieci jak i siebie. Przedszkole „Górolicki” nie ponosi odpowiedzialności za
zarażenie się dziecka jakąkolwiek chorobą zakaźną.
17. W przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia zdrowia obowiązuje procedura na
wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia COVID-19.
18. Rodzic zobowiązany jest do stałego natychmiastowego odebranie telefonu z
przedszkola.
Krystyna Zabrzewska
…………………………………
podpis dyrektora

Numer telefonu do przedszkola 669152732, 605 082105

