Zarządzenie Nr 21 / 2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Lesznie
z dnia 09 października 2020 r.
w sprawie: regulaminu określającego zasady funkcjonowania
Przedszkola Miejskiego nr 21 związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

Na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego, obowiązujących od dnia 1 września 2020 r. w związku
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
poz. 1356 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

Ze względów organizacyjnych zobowiązuje się Rodziców do
przyprowadzania dzieci do godziny 8.15, odbioru do 16.15.
§1
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Lesznie podjęto następujące
działania:
1) przy wejściu głównym umieszczono numery do właściwych miejscowo powiatowej
stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych,
2) do przedszkola Rodzice przyprowadzają dzieci następującymi wejściami, zachowując
1,5 m odstęp. Proszę dzwonić, pracownik przyjdzie po dziecko.
A) wejście główne- grupa MALEŃSTWA, grupy integracyjne TYGRYSKI I KRÓLICZKI
B) wejście boczne- grupy KUBUSIE PUCHATKI I KANGURKI
3) przedszkole oraz plac zabaw podzielono na sektory, w których określone są zasady
poruszania się wg ustalonego regulaminu,
4) organizacja pracy i jej koordynacja w miarę możliwości umożliwi zachowanie dystansu
pomiędzy osobami przebywającymi na terenie przedszkola szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczy gromadzenie się dzieci na terenie przedszkola,
5) dla wszystkich osób przebywających na terenie przedszkola zapewnione zostały środki
do dezynfekcji rąk o minimalnej zawartości alkoholu 60 % . Środki dostępne są: przy
wejściach do budynku, w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych,
6) przy każdym wejściu do przedszkola zamieszczono informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego do których
przestrzegania zobowiązana jest każda osoba wchodząca na teren przedszkola, jeśli
zaistnieje taka potrzeba,
7) w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone instrukcje dotyczące:

mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje do dezynfekcji,
8) poręcze, klamki, włączniki, uchwyty, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie, w tym
blaty w salach są dezynfekowane kilka razy w ciągu dnia z zachowaniem
przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do
dezynfekcji przestrzegając czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów
środków służących do dezynfekcji (do dezynfekowania powierzchni dotykowych
wspólnych zostali wyznaczeni pracownicy obsługi),
9) urządzenia sanitarno-higieniczne są na bieżąco dezynfekowane/czyszczone z użyciem
detergentu,
10) codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości sal w których odbywają się zajęcia, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych są monitorowane,
11) wyznaczono pomieszczenie/obszar, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych zapewniając minimum 2 metry
odległości od innych osób,
12) w pomieszczeniach przedszkola umieszczono specjalnie oznakowane pojemniki
do wyrzucania zużytych maseczek i rękawic jednorazowych,
13) obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy osoby wykonującej bezpośrednią obsługę
interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania, osób z zewnątrz przebywających
w przedszkolu,
14) zobowiązuje się nauczycieli oraz personel A i O do noszenia maseczek w częściach
wspólnych (korytarze) oraz na zewnątrz
§2
Ustalono następujące wytyczne dla nauczycieli:
1) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce
wodą z mydłem i zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
2) wskazane jest noszenie osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych (w szczególności
przy przemieszczaniu się, w przypadku braku osłony ust i nosa, należy zachować
bezpieczną odległość od innych osób),
3) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją
znajdującą się przy umywalce, dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie
po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety,
4) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
5) unikać dotykania okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
6) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie
po zakończonym dniu pracy,
7) wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę,
8) umożliwić korzystanie przez dzieci z placu zabaw na terenie przedszkola wg sektorów
9) unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka
możliwość,
10) zapewnić szybką i skuteczną komunikację z rodzicem/opiekunem dziecka
z wykorzystywaniem głównie technik komunikacji na odległość, aktualizować dane
kontaktowe (numer kontaktowy, adres e-mail) rodziców/opiekunów dziecka przy

każdorazowej ich zmianie,
11) przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory
do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
lub dezynfekować,
12) w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel, odizolować dziecko
w odrębnym pomieszczeniu tj. w wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2
metry odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania dziecka z przedszkola rekomendując własny środek transportu.
§3
Ustalono następujące wytyczne dla osób odwiedzających przedszkole:
1) osoby odwiedzający przedszkole nie mogą mieć objawów sugerujących infekcję dróg
oddechowych,
2) do przedszkola mogą uczęszczać dzieci gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
3) dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez rodziców/
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
4) w drodze do i z przedszkola rodzice/ opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
5) zapewnić szybką i skuteczną komunikację z nauczycielem dziecka
z wykorzystywaniem,
6) zaleca się zrezygnować z podawania ręki na powitanie,
7) dzieci regularnie, często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją
znajdującą się przy umywalce, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,
8) podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
9) unikać dotykania okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
10) dzieci nie powinni zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów (ograniczenie to nie
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach zabawki, rzeczy nie mogą być
udostępniane innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o
regularne czyszczenie tj. pranie lub dezynfekcję zabawki, rzeczy),
11) dziecko posiada własne przybory plastyczne, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stolikach ucznia we własnej szafce,
12) dzieci nie powinni wymieniać się przyborami plastycznymi między sobą,
13) w przedszkolu mogą przebywać osoby z zewnątrz bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych, których obowiązuje stosowanie na terenie
przedszkola środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, przebywanie w wyznaczonych obszarach oraz w przypadku innych osób
niż rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający dzieci wcześniejsze
umówienie wizyty pod numerem telefonu 655200065 w godz. od 9.00 do 15.00 lub pod
adresem e-mail: przedszkole21@poczta.onet.pl

§4
Ustalono następujące wytyczne dla pozostałych pracowników szkoły:
1) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą
z mydłem i zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
2) podczas wykonywania pracy wskazane jest noszenie osłony nosa i ust oraz rękawic
ochronnych, obowiązek nakrywania ust i nosa dotyczy osoby wykonującej bezpośrednią
obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania,
3) przy przemieszczaniu się zachowują bezpieczną odległość od innych osób,
4) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą
się przy umywalce, osuszone ręce dezynfekować środkiem na bazie alkoholu.
5) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6) starać się nie dotykać okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie
po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych,
takich jak słuchawka telefonu, klawiatura, myszka, włącznik świateł czy biurka.
8) regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się
użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
9) regularnie wietrzyć pomieszczenia (części wspólne w tym korytarze, pracownicy obsługi
wietrzą co najmniej raz na godzinę),
10) unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość,
11) w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel, odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu tj. w wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 metry odległości od
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
dziecka z przedszkola rekomendując własny środek transportu,
12) personel kuchenny i pracownicy administracji powinni ograniczyć kontakty z dziećmi
oraz nauczycielami.
§5
1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu ( kuchnia) obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego
wprowadzono dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
pracowników: zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy wynoszącej minimum
1,5 metra, w miarę możliwości zapewnienie środków ochrony osobistej, utrzymania wysokiej
higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców, a także higieny osobistej.
2. Korzystanie z posiłków odbywa się w salach , zapewniając prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
- każdorazowo po spożyciu posiłków dezynfekuje się blaty stołów i poręczy krzeseł.
3. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze
minimum 60 °C lub je wyparzać.
§ 10
Obowiązują następujące procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia u pracownika
przedszkola zakażenia koronawirusem:
1) do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy
tzw. podwyższonego ryzyka stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia,
wyznaczono i przygotowano m.in. wyposażając je w środki ochrony i płyn
dezynfekujący obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zaobserwowania objawów chorobowych,
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy nie
powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, a w razie pogarszania się zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
w przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku
pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną,
należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, przeprowadzić gruntowne sprzątanie, zgodnie z procedurami
zakładowymi, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty
itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy
ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.pl odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym,
zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

§ 11
1. Zarządzenie jest dostępne pod adresem przedszkola www.przedszkole21leszno.pl
2. W przypadku pytań lub wyjaśnienia spraw związanych z regulaminem funkcjonowania
przedszkola możliwy jest kontakt telefoniczny w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem
telefonu 655200065

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Mariola Czarnota

