Procedury bezpieczeństwa obowiązujące
w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Snopkowie od dnia 1 września 2020r. przez okres trwania epidemii
w związku z COVID-19

Przygotowano w oparciu o zalecenia: Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zasady bezpieczeństwa:
1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów
choroby zakaźnej. Jako objawy rozumie się np. gorączkę, katar, kaszel, biegunka,
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
nietypowe.
2. Osoby dorosłe przyprowadzające/odprowadzające dzieci również muszą być zdrowe.
3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie bądź w izolacji nie wolno
przyprowadzić dziecka do szkoły.
4. Każda osoba dorosła wchodząca do budynku jest zobowiązana umyć ręce płynem
dezynfekujący.
Organizacja zajęć w placówce:
1. Od 1 września 2020 r. opieka w szkole, w zależności od potrzeb, może być
zapewniona w godz. 7.00-16.00.
2. Gmina zapewnia dzieciom bezpieczny dojazd do szkoły w Jastkowie oraz powrót do
szkoły w Snopkowie.
3. Przed opuszczeniem budynku szkoły opiekun wraz z podopiecznymi myje lub
dezynfekuje ręce. Następnie zakładają odzież wierzchnią. Po ubraniu się, dzieci
ustawiają się w bezpiecznej odległości od siebie i oczekują na nauczyciela. Gdy
wszyscy są już gotowi nauczyciel otwiera drzwi i bezpiecznie wyprowadza dzieci na
miejsce skąd odjeżdża autobus:
1) po dojechaniu na miejsce i zatrzymaniu się autobusu, pierwszy wysiada
nauczyciel i następnie powoli zachowując zalecaną odległość pojedynczo
wysiadają dzieci i ustawiają się w bezpiecznej odległości od siebie i oczekują
na nauczyciela,
2) nauczyciel wprowadza dzieci do szatni, dzieci zdejmują odzież wierzchnią
i buty, nadal zachowując bezpieczną odległości od siebie idą do wyznaczonej
sali,
3) przed wejściem do sali myją ręce lub dezynfekują i oczekują aż nauczyciel
wyrazi zgodę na wejście do środka sali.
4. Po powrocie do placówki opiekun oraz podopieczni dokładnie myją ręce zgodnie
z opracowana procedurą.
5. Nauczyciel opiekujący się dziećmi posiada aktualne numery telefonów do rodziców
dzieci, dyrekcji oraz organu prowadzącego i jest z nimi w stałym kontakcie.
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6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są
zachować dystans 1,5 m od pracowników szkoły oraz innych rodziców i ich dzieci.
Zobowiązani są również do posiadania maseczek ochronnych lub innej ochrony nosa
i ust.
7. Dzieci przekazywane są w szatni pracownikowi szkoły.
8. Rodzice/opiekunowie oraz osoby postronne mają bezwzględny zakaz wchodzenia do
sal.
9. Dzieci nie mogą ze sobą przynosić żadnych zabawek ani innych przedmiotów.
10. Podczas pobytu na sali bądź placu zabaw dzieci mogą przebywać bez maseczek. Na
życzenie rodzica/opiekuna dziecko może być w maseczce, którą zapewnia
rodzic/opiekun.
11. Każda grupa dzieci będzie przebywać w stałej wyznaczonej sali.
1) na sali nie mogą znajdować się przedmioty, których nie da się szybko i łatwo
zdezynfekować,
2) zabawki używane przez dzieci będą dezynfekowane przez nauczyciela przy
każdej zamianie,
3) do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie,
4) grupy dzieci w miarę możliwości nie stykają się ze sobą w budynku oraz na
dworze,
5) w zależności od pogody dzieci będą mogły korzystać z innych terenów wokół
szkoły,
6) sale wietrzone są co godzinę oraz w zależności od sytuacji i potrzeb,
7) nauczyciele będą regularnie prowadzić z dziećmi pogadanki na temat zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,
8) w przypadku, gdy dziecko przejawia objawy choroby, będzie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji,
9) w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, opiekun
towarzyszący dziecku niezwłocznie informuje telefonicznie jego rodzica
o konieczności odbioru dziecka z przedszkola. opiekun oczekuje z dzieckiem
do momentu pojawienia się rodzica stale monitorując stan zdrowia dziecka,
10) w przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem lub innych objawów
zagrażających życiu dziecka, opiekun dziecka wzywa pogotowie,
11) w sytuacji, gdy dziecko zostało zabrane przez służby ratownicze przed
przyjazdem rodzica, opiekun informuje rodzica o miejscu, do którego zostało
zabrane dziecko.
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