Drodzy Rodzice w środę 29 kwietnia Rząd dał możliwość otwarcia przedszkoli
i żłobków od 6 maja br. Otwierając placówki oświatowe, organy prowadzące muszą
zastosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nasza placówka zostanie otwarta od dnia 11 do 24 maja w godz. 7:00-17:00. Mam
nadzieję, że po 24 maja wrócimy do stanu sprzed pandemii. Wychodząc na przeciw Państwa
oczekiwaniom w placówce będą prowadzone zajęcia stacjonarnie oraz online, każdemu
pozostawiamy wolny wybór. Dla tych rodziców, którzy wybrali zajęcia online, w dalszym
ciągu będziemy przesyłać plany zajęć. Chęć zmiany z formy online na stacjonarną można
dokonywać z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Informacja ta jest niezbędna do odpowiedniej
organizacji pracy placówki.
W załączniku przesyłam procedury pełnego bezpieczeństwa, które wdrożyliśmy.
Wynikają one z rozporządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
1. Placówka od 11 maja br. w czasie trwania pandemii zapewnia: opiekę stacjonarną
z realizacją funkcji wychowawczo-opiekuńczej w godz.7:00-17:00. Planuje się
( w zależności od frekwencji ) prowadzenie zajęć dodatkowych.
2. Przyprowadzenie dzieci ustala się wyłącznie w godzinach 7:00-8:30
3. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola zobowiązani są do zachowania 2 m
odstępów w kolejce do wejścia oraz w budynku.
4. Przy wejściu do placówki wypełniamy lub zwracamy ankietę (w zał.) oraz mierzona
będzie temperatura dziecka i opiekuna.
5. Opiekunowie podczas przyprowadzania i odbierania dziecka mogą przebywać tylko
w wyznaczonej strefie po uprzednim wpuszczeniu przez personel placówki.
6. Przed wejściem do placówki został umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
7. Rodzice zobowiązani są do dezynfekcji rąk dzieci przed wejściem do placówki.
8. Przy przyjmowaniu i odbiorze dziecka personel placówki wyposażony jest w środki
ochrony osobistej, maska oraz rękawiczki.
9. Kontakt rodziców z personelem odbywa się za pomocą komunikatorów elektronicznych telefon, sms, email itp.
10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko
zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
11. Do placówki nie mogą być przyprowadzane dzieci, których rodzice lub domownicy
pozostający we wspólnym gospodarstwie i odbywają kwarantannę domową.
12. Rodzice zobowiązują się do szybkiej reakcji na informacje z placówki.
13. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów do placówki.
14. W czasie pandemii rezygnujemy na terenie placówki z mycia zębów - kubeczki,
szczoteczki są zabezpieczone do odbioru w szatni.
15. Nie planuje się żadnych wyjść poza teren szkoły. Korzystamy z placu zabaw i terenów
przy szkole
16. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice
(prawni opiekunowie) wyposażeni w maseczki ochronne (rodzic, dziecko) oraz
rękawiczki (rodzic).
17. Maseczki wielokrotnego użycia wykorzystane w drodze do przedszkola dla dziecka rodzic
zabezpiecza i zabiera do domu.

Pamiętajmy to od Państwa rzetelnych informacji zależy zdrowie i życie wszystkich dzieci
pozostających pod opieką placówki. W tym wyjątkowym czasie każdy z nas jest
odpowiedzialny za drugiego człowieka. Nikt nie może pozwolić sobie na niedomówienia,
zatajenia prawdy, itp. Liczymy na zrozumienie w powyższej kwestii.

Pozdrawiam
Ewa Klepacka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Tołwinie

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
Szanowni Państwo,

Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji
na czynniki potencjalnie chorobotwórcze. Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce
o bezpieczeństwo Podopiecznych, Państwa oraz personelu placówki prosimy o odpowiedzi na
poniższe pytania.
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………...………

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan/Pani/dziecko kontakt z osobą, u której
potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2?
 Tak
 Nie

2. Czy Pan(i)/Pan/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty
nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?
 Tak
 Nie

3. Czy występują u Pana(i)/dziecka objawy:
 Gorączka powyżej 38 stopni C.
 Kaszel
 Uczucie duszności- trudności w nabraniu powietrza
 Zaburzenia węchu i smaku
 Żadne z powyższych

……………………….
Data

……………………………………….
Czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA
CHOROBY ZAKAŹNEJ W TYM ZACHOROWANIA NA COVID-19
U DZIECKA LUB PERSONELU
PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOŁWINIE
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy
lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni
nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie z Dyrekcją oraz
stacją sanitarno-epidemiologiczną w Siemiatyczach lub najbliższym oddziałem
zakaźnym.
2. W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie (na co dzień pomieszczenie
biurowe)

służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki

chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki
do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie
przebywać w oczekiwaniu w izolacji na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po
poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko
z przedszkola. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie
sanepid oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji. W razie pogorszania się
stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni
korona wirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego w pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie COVID-19 należy natychmiast odsunąć go od pracy
i umieszczenie go w izolacji. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy
wstrzymać

przyjmowanie

dzieci,

powiadomić

powiatową

stacją

sanitarno-

epidemiologiczną w Siemiatyczach i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.
4. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować
teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji przez
pracowników

przedszkola.

Dalsze

czynności

zostaną

ustalone

po

kontakcie

z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5. W razie wystąpienia objawów zarażenia COVID-19 u dziecka, pomoc nauczyciela,
opiekun z zachowaniem środków bezpieczeństwa prowadzi dziecko do miejsca
wyznaczonego do izolacji i przebywa z dzieckiem do momentu przybycia rodziców/
prawnych opiekunów. W razie pogorszania się stanu zdrowia osoba przebywająca

z dzieckiem powinna powiadomić o tym fakcie nauczyciela, opiekuna a nauczyciel,
opiekun zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może występować
zakażenie COVID-19 oraz ponownie poinformować rodziców/opiekunów prawnych
opiekunów o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka.
6. Obszar, w którym przebywało dziecko oraz pracownik z podejrzeniem COVID-19
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręczę, uchwyty,
zabawki itp. )
7. Nauczyciel grupy w której doszło do zarażenia COVID 19, sporządza listę osób, które
mogły mieć kontakt z osobą zarażona. Z zachowaniem środków bezpieczeństwa
sporządzoną takową listę przekazuje do Dyrekcji przedszkola lub do stacji sanitarnoepidemiologicznej.
8. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy
należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Umieszczenie w łatwo dostępnych miejscach potrzebnych numerów telefonów w tym
stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

PROCEDURA POBYTU DZIECI
W PRZEDSZKOLU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJW TOŁWINIE
W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19
1. Od 11 maja 2020r. do odwołania placówka pełni funkcje opiekuńcze, dla dzieci
Rodziców, którzy powracają do pracy.
2. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na własną odpowiedzialność, wiedząc
o zagrożeniach jakie niesie ze sobą koronawirus.
3. Dzieci przebywają w jednej, stałej sali.
4. Wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę i w razie potrzeby podczas zajęć.
5. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
6. Realizowanie podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie w formie
zdalnej dla wszystkich dzieci.
7. Sala grupy wynosi: 54 m2. W sali może przebywać 12 dzieci oraz 2 opiekunów.
8. W sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie zdezynfekować.
9. Zabawki przedszkolne po każdorazowym użyciu będą odkładane w specjalnie
wyznaczonym do tego miejscu i dezynfekowane przez opiekunki grup bez obecności
dzieci.
10. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek oraz niepotrzebnych
przedmiotów.
11. Nauczyciele, opiekunowie będą starali się zachować między sobą 1,5 m odległości.
12. Termometr bezdotykowy jest ogólnodostępny na placówce przedszkola, będzie
dezynfekowany po każdym jego użyciu w grupie.
13. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców,
przy czym muszą przestrzegać wszelkich środków ostrożności. ( min. osłona ust i nosa
oraz dezynfekcja rąk)
14. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci przebywając tylko w szatni.
( korytarz dolny)
15. -Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych.
16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
17. Przypominanie dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk po zabawie, przed posiłkiem,
po powrocie z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety.
18. Przypominanie dzieciom podstawowych zasad higieny ze szczególnym zwróceniem
uwagi na nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk,
zasłanianie ust i nosa przy kichaniu lub kasłaniu.
19. Przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności. (osłona na usta/nos, rękawiczki, dezynfekcja rąk, tylko
zdrowe osoby)
20. Każdego dnia, przed wejściem do przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę
(termometr będzie poddawany dezynfekcji po każdorazowym użyciu) przez osobę
do tego upoważnioną oraz kontrolowany będzie ogólny stan ich zdrowia. Warunkiem
wejścia dziecka do przedszkola/żłobka jest pozytywny wynik przeprowadzonej kontroli.
(brak gorączki, ogólny dobry stan zdrowia)
21. W przypadku wystąpienia u dziecka jakichkolwiek symptomów choroby podczas pobytu
w przedszkolu ( np. gorączka, katar, kaszel), dziecko zostanie odizolowane
od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu – razem z opiekunką grupy, gdzie zostanie

mu zmierzona temperatura i zapewnione będą środki higieny oraz ochrony; rodzice
zostaną natychmiast poinformowani i niezwłocznie odbiorą dziecko.
22. Po odebraniu dziecka z przedszkola, pomieszczenie w którym przebywało zostanie
zdezynfekowane przez opiekunkę odpowiednimi do tego preparatami.
23. W celu szybkiego kontaktu z rodzicami dzieci oraz ważnymi instytucjami, takimi jak
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach, Urząd Gminy
Siemiatycze, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, Numer alarmowy, NFZ, numery tych
osób i instytucji będą umieszczone bezpośrednio przy telefonie.
24. Nie będą się odbywały wyjścia poza teren przedszkola nie licząc placu zabaw i terenu
przy szkole.
25. Każdego dnia zabawki, plac zabaw, stoły, włączniki, klamki, poręcze, itd. będą
dezynfekowane zalecanymi preparatami przez opiekunki grup bez obecności dzieci,
z czynności tych prowadzić będą monitoring.
26. Między leżaczkami dzieci śpiących zostanie zachowany odpowiedni dystans, leżaki będą
dezynfekowane przez opiekunki grup po skończonym czasie leżakowania oraz bez
obecności dzieci.
27. Na terenie placówki podczas pandemii rezygnuje się z mycia zębów.

ORGANIZACJA PRZEBYWANIA DZIECI
NA PLACU ZABAW W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19
1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa przedszkolna.
2. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw, każdorazowo po każdej grupie przedszkolnej,
żłobkowej jest dezynfekowany przez osobę do tego upoważnioną. (pomoc
nauczyciela, opiekun każdej grupy przedszkolnej)
3. Sprzęt nie może być dezynfekowany w obecności dzieci.
4. Sprzęt, który nie ma możliwości dezynfekcji jest zabezpieczony taśmą informującą
o niekorzystaniu z danego obiektu.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
PRZEZ RODZICÓW/OPIEKÓNÓW PRAWNYCH Z PRZEDSZKOLA
W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII KORONOWIRUSA COVID – 19

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE PROCEDURY

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione przed wejściem na teren
przedszkola zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.
2. Celem zapewnienia dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic/
opiekun prawny zobowiązany jest przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego
zdrowia (pisemne oświadczenie).
3. Rodzice/ prawni opiekunowi muszą zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok
życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki, której nie wolno
pozostawiać w przedszkolu/ żłobku.
4. Do placówki należy przyprowadzać dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych oraz
bez objawów alergii.
5. Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.
6. Rodzice/opiekunowie prawni, osoby upoważnione do odbioru zachowują dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników Przedszkola oraz innych osób wynoszący min.
2 m.
7. W szatni zarówno przy przyprowadzaniu dzieci, jak i odbieraniu nie może być więcej niż
2 osoby (czyli: 1 dziecko i 1 rodzic /prawny opiekun/osoba upoważniona).
8. Rodzice/ opiekunowie prawni nie mogą posyłać dziecka do przedszkola jeżeli w domu
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą
pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych.
9. Po zakończeniu odbycia kwarantanny rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest
dostarczyć dyrektorowi zaświadczenie, iż wszyscy domownicy zostali wyleczeni
i pozostają zdrowi.
10. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą dodatkowo upoważnić jedną osobę do odbioru
dziecka z przedszkola.
11. Osoba upoważniona przez rodziców/ prawnych opiekunów do odbioru dziecka nie może
go odebrać, jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
12. Dziecko nie może zabierać do przedszkola żadnych przedmiotów czy zabawek.
13. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania telefonu
z przedszkola lub od nauczyciela, opiekuna placówki;
14. Na wezwanie placówki rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego
odbioru dziecka.
15. Rodzic/opiekun
prawny
zobowiązany
jest
do
podpisania
oświadczenia
o odpowiedzialności przyprowadzania dziecka do placówki.

II.

SZCZEGÓŁOWE
DZIECKA

ZASADY PRZYPROWADZANIA

I

ODBIERANIA

1. W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń
rodzice/opiekunowie prawni i osoby upoważnione do odbioru mają całkowity zakaz
wchodzenia do budynku przedszkola z wyłączeniem szatni 9dolny korytarz ).
2. Rodzic/opiekun prawny i osoby upoważnione zobowiązani są zdezynfekować dłonie
odpowiednim żelem/płynem znajdującym się wchodząc do przedszkola według instrukcji
wydanej przez Ministerstwo Zdrowia.
3. Rodzic/opiekun prawny i osoba upoważniona zobowiązani są zachować wyznaczoną
2 metrową odległość między innymi osobami.
4. Pracownik przedszkola przyjmujący i wydający dzieci zabezpieczony jest w indywidualne
środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczkę/przyłbice, nieprzemakalny
fartuch z długim rękawem.
5. Pracownik
przedszkola
przy
odbiorze
dziecka
przeprowadza
wywiad
z rodzicem/opiekunem prawnym, osobą upoważnioną dotyczącą stanu zdrowia dziecka
na dany dzień (kaszel, katar, gorączka, biegunka, brak apetytu czy dziecko ma objawy
chorobowe itp).
6. Rodzic/opiekun prawny po przebraniu dziecka powinien pozostawić go w wyznaczonym
do tego miejscu (specjalnie wyznaczony kwadrat), aby umożliwić pracownikowi
przedszkola/ żłobka odebranie dziecka w sposób bezpieczny.
7. Dziecku przed odebranemu przez pracownika przedszkola zostaje zmierzona temperatura,
z czynności której prowadzony jest monitoring – dzieci z temperaturą powyżej 37 ºC nie
będą przyjmowane do przedszkola.
8. W przypadku zaobserwowania przez pracownika u dziecka objawów choroby lub alergii,
dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
9. Pracownik przedszkola odprowadza dziecko do sali, następnie dziecko po wejściu do sali
ma obowiązek umyć dłonie mydłem.
10. Celem odebrania dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona
informuje pracownika szkoły, który przyprowadza dziecko z sali do szatni, gdzie czeka
rodzic/ prawny opiekun.
11. Przed odprowadzeniem dziecka do szatni pracownik przedszkola myje ręce dziecku;
12. Pracownik przedszkola otwiera drzwi do szatni i przekazuje rodzicowi/ opiekunowi
prawnemu lub osobie upoważnionej dziecko w wyznaczonym miejscu.
13. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko i przy zachowaniu 2 metrowej odległości między
innymi osobami przebywającymi w tym samym czasie w szatni ubiera dziecko jak
najszybciej i opuszcza teren placówki.
14. Szacowany czas pobytu rodzica/ prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej z dzieckiem
w szatni nie może być dłuższy niż 5 minut.

III.

POSTĘPOWANIA
Z PRZEDSZKOLA

W

PRZYPADKU

NIEODEBRANIA

DZIECKA

1. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki
nauczyciel/opiekun odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym
fakcie Dyrektora Przedszkola, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami
( prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważnioną osobą wskazaną w upoważnieniu.
2. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych
opiekunów lub inne osoby upoważnione nauczyciel/opiekun ma obowiązek powiadomić o
zaistniałej sytuacji Policję.
3. Do czasu odbierania dziecka przez rodziców ( prawnych opiekunów), inną upoważnioną
osobę lub Policję nauczyciel/ opiekun nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola
ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.

