Radom , dn.26.08.2020r.

W Żłobku i Przedszkolu Krasnal w Radomiu, ul. Limanowskiego
31, podczas pandemii COVID 19 zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 25
sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące procedury:
I Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka/przedszkola
1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze
żłobka/przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.
1,5 metra.
2. Wchodząc do żłobka/przedszkola rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą
dezynfekować dłonie (środki do dezynfekcji są udostępnione przy wejściu w
widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci). Rodzice mają obowiązek
zasłaniania nosa i ust.
3. Rodzice mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic,
1 dziecko).
4. Do żłobka/przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe
bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
5. Dzieci do żłobka/przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez
osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka/przedszkola.
7. Dzieci do placówki nie zabierają niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
8. Na terenie żłobka/przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione
osoby.
9. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem
bezdotykowym jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych.
II Procedura organizacji opieki w żłobku/przedszkolu
1. Grupa dzieci wraz z opiekunami przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to
dzieci , szczególnie po przyjściu do żłobka/przedszkola, przed jedzeniem i po
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
3. Po przyjściu dziecka do żłobka/przedszkola rekomenduje się zmierzyć
mu temperaturę oraz odnotować jej wysokość w specjalnej karcie
temperatur. Konieczna jest dezynfekcja termometru bezdotykowego po
użyciu w danej grupie.
4. Z sali zabaw zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować( np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je
dokładnie myć czyścić lub dezynfekować.
5. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
6. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m.

7. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek,
powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do
przygotowywania posiłków itd. Czynności te mają być wykonywane tak aby
dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
8. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy
zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie
podmiotu( np. przebywanie na placu zabaw należącym do
żłobka/przedszkola).
9. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany.
10. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren żłobka/przedszkola.

11.W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów
higienicznych) personel żłobka/przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych
oraz maseczek.
12.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają powieszone instrukcje
prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania
maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.
13. W żłobku/przedszkolu prowadzona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
III Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków
1. Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP żłobka/przedszkola
zaleca się aby na terenie kuchni przebywały dwie osoby oraz na terenie
zmywalni tylko jedna osoba.
2. Produkty zakupione do przygotowania posiłków należy bezwzględnie
dezynfekować (dotyczy także opakowań).
3. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane
są w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
4. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko-wyparzarce z
dodatkiem detergentu.
5. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają
zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po
każdorazowym użyciu.
6. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne , w miejscach do tego
przeznaczonych.

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub
personelu żłobka/przedszkola w tym zachorowania na COVID-19
1. Do pracy w żłobku/przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.
2. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie
lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do żłobka/przedszkola oraz
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
aby uzyskać teleporadę medyczną , a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni
koronowirusem.
3. W żłobku/przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie (na co dzień
pomieszczenie biurowe) służce do odizolowania osoby, u której
zaobserwowano objawy chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w
środki ochrony oraz płyn dezynfekujący. W pomieszczeniu tym dziecko z
podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/
opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji
powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze żłobka/przedszkola. Rodzice

zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz
zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
4. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika żłobka/przedszkola
należy odizolować teren żłobka/przedszkola oraz poddać go gruntownemu
sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie
z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych
na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronowirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa.
6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach żłobka/przedszkola, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronowirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących
się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub
uzyskania porady.
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