
sZKoł.A PoDSTAw()wA
im. Kazimierza Wielkiego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dobieszowicach

42-584 Dobieszowice, ul. Kościuszki 32
te1.32 287_63_37 REGULAMIN

NIP 625-232-81-05 Regon 001193l88

funkcjonowania Pnedszkola Publicznego w Zespole Szkolno - Przedszkohym
w Dobieszowicach w cza§ie pandemii

na pod§tawie wytycznych Głównego In§pektora Sanitaruego z dnia 4 maja 2020r, dla
plzedszkoĘ oddziałów pned§zlolnych w §zkole pod§tawowej i innych fom wychowania

prz€d§zkolnego oraz ins§rtucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3o wydane na pod§tawie art.
8a ust 5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(dz. U. zżOt9n poz.59 or*z2020 r. poz.3221374 i 56ą

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa szcz§g(ńawą organizację t zasńy funkcjonowania Przędszkola
Publicznego w Dobieszowicach w czasie fiwania pandemii oraz dzińania i sposoby zapobieganią
ptrnciwdńńańa i rwńczanta COMD- 1 9.

§2
określenia

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
. przedszkolu-naleĘ przęzto rozumieć przędszkole publiczrre w Dobieszowicach,
. Clminie -naleĘ ptzezto rozumieć Gminę Bobrowniki,
. Organieprowadząpym -nah€Ty Wpzto rozumiec Gminę Bobrowniki,
. Dyrektorze przsdszko|a - rprleĘ ptzez to rozumieć Dyrektora Pruedszkola Publicznego

w Dobięszowicach,
. pracowniku nalezy ptzez to rozumieć wszystkich pracowników zatrudnionych

w Przedszkolu Publiczrym w Dobiesmwicach,
. Nauczycielu - nńęzy prz-ez to rozumiec nauczycieli zatrttdńonych w przedszkolu

Publicnyrrr w Dobięszowicach,
. pracorruniku niepedagogicalym - rńezy ptzęz to rozumieć pracowników administracji

i obsfugi Przedszkola Publicnego w Dobieszowicach,
. podopiecznym relezy ptzsz to rozumięć dziecko vcąszczające do przedszkola

Publicznego w DobieszowicacĘ
. Rodzicu - naleĘ ptzęz to rozumieć rodzica dńęcka vcąszsnją*ego do Przedszkola

Publicarego w Dobieszowicacho
. COVID-L9 - nalezy pr7sz to rozumieć ostrą chorobę zakłźną układu oddechowego

wywołaną zakażeńem wirusem SARS-COV-2,
. GIS *nńezy przęzto rozumieć Głównego Inspektora Sanitanrego,
. statucie przedszkola naleĘ przez to rozumieć statut przedszkola publicznego

w Dobieszowicach
. Rozporządzeniu aaheĘ pvoz to rozumieć- Razporz.ądzsnie Ministra Edukacji Narodowej

7 rlnia 1t marca 2020t. w prawie czasowego ograniczenia fimkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku zzapobiegańem,prznciwdńałaniem izłlalczańem COVID-I9
(Dz. U. 2020r. poz. 4l0,492, 595, 64ż,742,780, 781)
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§3
Zasady funkcjonowania pzedszkola w czasie pandemii

Przedszkole świadczy zEęciaopielcuńcze dla podopiecnychw godzinach od 8.00 do 14.00
W ptzedsrkolu wydawane są dwa posiłki śniadanie i obiad jednodaniowy wedfug godzin
w harmonogramie przedszkola.
W pierwszej kolejności opieĘ są objęte dzieci pracowników systemu ochrony zdrowią
służb mundurowycĘ pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych reńiĄących
zńańa mitązane z zapobieganiem, prusciwdńałaniem i włalczańem C OVID- 1 9.
Wychowawcy poszazęgólnych grup przedszfrolnych pozyskują informację od rodziców
o potrzebie objęcia dziecka opieka przedszkolną
Informację o gotowości ptzyjęcia dńę*ka do przedszkola dostarcza się rorlzicom
z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

6. Do pzedszkola mogą być prłyptowańz-one wyłąsznie dzieci zdtowe bez objawów
chorobowych, w tym sugerujących chorobę ?*ńną.

7 . Dńeni prTwrowad7ane i odbięrane są z przedszkola zgodnie z ołlr;wląa;i,ąoą w przedszkolu
procedrrrą (załqcznik nr 1)

8. Sa]ę zńaw zgodnie z wfficzln.ymi Głównego lnspektora Sanitarnego muszą być
pozbawione zńawek pluszowych, dywanów otaz wszelkich przedmiotów, których nie
można zdezynfekowac.

9. Przybory sportowe wykorzysĘwane do zajęó po każdorazowym oĘciu mu§ą być umyte
i ńezyŃekowane.

10. Na terenie przedszkola obońpaje bezwzględny zakaz prrynoszeńa zabawek i innych
przedmiotów z domu.

ll.Zabawki oraz przyłlr;lry plastycme na sali podzielone są na zestawy w plastikolvych
pojemnikacĘ w ciągu z danego zestawu możrc korzystać tylko jedno dz.iecko,
po zakohczeniu pracy przedszkola wszystkie zestawy są dezynfekowanę i przygotowywane
do dnianastępnego.

12. Sale przedszkolne w ciąu clnia musą być wietrzone pwfrz naucrycielą co najmniej raz
na godzinę.

l3.Minimalna przestzń dowypoczynku, zabawy iząęć dladzięci wsali niemoże być
mńejsz:a ntŻąm 2 najedno dńecko ikażdego opiekuna. W sali gzedszkolnej może

Iż dńęci, a w uzasadnionych prz5rpadkach za zgodą organu
ptowadz.ryego nie więcej nlż14.

14. Do szatri wchodą tylko 2 osoby dziecko i pomoc (pracownik przedszkola). Dńeci zaraz
po rozebraniu z ubrania wierzchniego w szahi pfzy w§parciu pomocy, kierowane są do
łańęnkJ w celu umyciarąk.

15. Do grupy przedszkolnej przyporądkowany jest ten sam nauczyciel.
16. Grupa przedszkolna jest przypi5ana do stałej sali przedszkolnej.
t7.Dńęci pruebywające w poszczególnych grupach nie mogą się przemięszszŃ - nięszać

pomiędzy sobą.
18. W przedszkolu wydzielona jest sala oz&acz§laa napiserrr IZOLATKA, w któĘ w raźtę

konieczności w oczekiwaniu narodńcą przebywa podopieczry lub pracownik przedszkola
przejawiający objawy choroby. Szczegołowe wyĘczre w proceduze obowiązującej
w przedszkola (załqcznik nr 2)

19. Do odwołania nalezy ograniczyć kontakt bezpośredni z osobami Y7ęęirni do niezbędnego
minimum, w prąpadku koniecmości kontaktu z osoba trzrr;ią np. kurierem tub inry.mi
osobami, pracownik przedszkola powinien pamiętać o zachowaniu 2 metrów odległości
stosowania masęczki i rękawiczek
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§4
Obowiązki dyrektora

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce
do wymogów zwiększonego rcżimu sanitamego w warunkach pandemii koronawirusa
i choroby COVID-l9.

2. WspóĘracuje z otganem prowadąqym w celu ząewnienia odpowiednich środków
do dezynfekcji.

3. Organizuje pra§ę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzrnożonego
rezimu sanitamego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-I9.

4. Planuje otganizaĄę pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnię infonnacji
od rorlzjców o liczbie dzieci, których,odz.ice decydują się przyprowńńć do przedszkola w
czasię pandemii.

5. Ptzekazt4e rcdzicom informację o czynnlkach ryzyka COVID-l9, informuje
o odpowiedzialności za padjęĄ ówyĄę, zwązną z wysłaniem dziecka do placówki, jak
i dowiezieniem go. W z§łlązk1:- z powyżsrym wymagane jest podpisanie przez rorlzica
stosownego oświadczeni a (załqemik nr j )

6. Z,apewńa pomieszczenie do Łolacji w ruńę pojawienia się podejrzenia zachorowania
dziecka lub pracownika: pokój nauczycielski przedszkola.

7. Wyposaźn w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica,
1 fartuch ochronny, 2 sztlfrj maseczek wielolaofirego użytku, co najmniej 3 pary rękawiczek
nadziefl

8. Zapewńaśrodki hig1enicme do dezynfekcji rąk i powierzchni.
9. Dopiłnowuje, aby prry wejściu głównym umieszczono dozownik z pŁynem do dezynfekcji

tąŁ a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła anĘbakteryjne oraz
instŃcje z zasńafri prawidłowego mycia rąk dla dorosĘch i dzieci (umieszczone
w widoczrych miejscach w placówce) a ptzy dozownikach z pĘnem - instrukcje do
dezrynfekcji rąk (umieszczone w widocmych miejscach w placówce).

10. Dopilnowuje, aby w pomieszczeniach przedszkola wisiĄ instrrrkcje jak zdejmowac
rękawiczki jednorazowe (umieszczone w widocmych miejscach w placówce) orazkosz na
zlrżłĄe rękawiczki.

17.ZobowiąĄe pracowników do wdroźęnia i ptzestrzegańa regulaminu i obowiąeujących
w przedszkolu procedur.

12. Powiadamia rodziców, Iekarza i organ prowadzący o przypadku pojawienia się objawów
7akażeniana placówce.

13. W czasię nieobecności dyrektora przedszkola jego obowią,zki przejmuje wicedyrektor,
a w przypadku nieobecności wicedyrektora osoba zaproponowana pwęz dyrektora
i zaakceptowana pruEz radę pedagogcmą otaz organ prowadąpy (wskazany nauczyciel
w sprawach pedagogiczrych i intendęnt w sprawach ądmini5fuąpy;no-gospodarczycĘ

§5
Obowiąpki pracowników

1. Każdy pracownik pruedszkola zabońąz-anyjest do samoobserwacji.
Z. W prąrpadku podejrzenia zakaireńa koronawirusem lub choroby CovlD-19(duszności,

kaszel, gorąrzka) pracownik pozostaje w domu i zańńamia o Ęm fakcie dyreł*ora
placówki.

3. Do przedszkola pracownicy wchodzą i wychodą Ęko wyznarzonym wejściem.
4. Bezwzględńe prry kazĄłm wejścirl wyjściu z palcówWw trakcie pracy często odkaż.a;ją

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach
wplacówce) i myjąręce zgodnie z instrŃcją

5. Wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi przebierają się w strój do pracy. 
ĄJ



6. Pracownicy nie przemieszczająsię zbędnie po placówce.

§6
Zadania nauczyciela

1. Pracownicy pedagogiczń-nauczyciele pracują wg ustalonego ptzez dyrektora
barmonogramu: w ciąu jednego dnia w grupie pehią dyiery nauczycielki, świadcąpe
tylko działania opiekńczs otaz w miarę możiwości zajęcia dydaktyczno - wychowawcze,
w tym:

. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasńy obowiązują w insĘrtucji i dlaczego zostały wprowadzone.
Komunikat ptzskaani.ą w formie pozyĘwnej, aby wytworzyć w dz.ieciach poczucie
beryieczeństrra i odpowiedzialności za swoje zashowańę, bez lęku.

. Insfiuujq pkazńą techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej
w widoczrych miejscach w placówce).

. Prrypominają i dają przykłń. Zvlrałają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce,

szczególnie przsd jeAzeni€,m, po skorzystaniu ztoaleĘ i po powrocie zę świeżego powietza
. ptzsstrz-ęgają ustalonego harmonogramu izasńlvyjść do ogrodu.
. Nauczyciele mają bezwzflęóny zakaz organżowania wyjść pazaterenprzedszkola.
. organizują wyjścia poszczególnych g*p na teren ogrodu przedszkolnego tak, ńy grupy nie

mieszĄ się ze sobą
. unikają a większych skupisk dztęci w jedqłn pomieszczeniu lrlłl" poyjednej

zaba,wc,e na placu zabaw.
. sprawują opiekę, prowńzą zabawy z dzięćmi. organizują codzienną gimnastyĘ przy

otwarfych oknach.
2. Nauczryciele oprócz dyżuru w placówce:

. wykonują pfacę zńalną zgodnie z ?:lrrĄńzr;nlLen dyrektora przedszkola w sprawie
orgffii".alc;ji pracy w okresie cza§owego ograniczenia pracy placówki dla naucrycieti
i pracowników obsfugi Przedszkola Publicnego w Dobieszowicach oraz planem
miesięcanym, dokumentuj ąt, dńńańa w sprawozdaniu.

r §y' godzinach pracy plaówki §4 ,,pod telefonem", ńy włąszyć sĘ w rańe potz-eby
w niezĘdne ózińańa.

§7
Obowiązki pracowników obstugi

1. Usuwają z sal przedmioĘ i sptzęty, których nie moźną skutecanie deąmfekowac, jak np.
pluszowe zńawki, dy*any.

2. Jeden wyara§mny pracownik obsługi dokonuje pomiaru temperafury dzięoka
przyprowadzonego do puedszkola. Uiryłva tęrmomefru bezdotykowego, kóry po kazĄrm
pomiarue dęlikafuie prueucra zńlżoną chusteczką w płynie dezynfekującym.
Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnyn uwzględnieniem utrąrmywania
w czystości ciągów komunikacyjnych.

3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - wręczę, Ęamki, włąsnlki światłą uchwyty, poręcze
krzeseł i powierzchnie płaskie, wĘm blaĘ stołów.

4. Wymaszona osoba czlvwa i odpowiada za odizslowanie dziecka, u którego stwierdzono
podejrzeni ę zakazsńa koronawirusem lub chorobę COVID- 1 9.

5. Sprzątasrka oraz pomoce nauczyciela czuwają nń utrymaniem porządku i dezynfekcją
pomieszczeń na tęrenie placówki.

6. Sprątanie i porządkowanie pomieszczeń poszczególnych grup odbywa się rotacyjnie w
godzinach porannych oraż. po opuszczeniu budynku ptzęz dńęci z zachowaniem
szczególnych środków ostrożności wtaz ze stosowaniem odpowiednich środków ochrony
osobistej.
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§8
Obowiązki intendentki i pracowników kuchni

Przsstzegają warunków ustalonych w procedrrrze, doĘcr-ąsych funkcjonowania
zbiorowego żywieńaw cmsie pandemii (załqcznik nr 4)
Wykonując zadaniu utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
Oprócz środków higreny osobistej (fartuchów) stosują elementy oózieĘ ochronnej
zapobiegąąń zakaisnill COVID- 1 9

4. Utrąrmują wysoką higenę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowń produktów,
sprzętu kuchennego, natzyh stołowych oraz sztućców.

5. Po zakoitczonĄ pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, spvęty i pomieszczenia
zap\eeza kuchennego araz mywalń.

6. Intęndentka dba o czystość mąaTpu spożrywczsgo. \tr/stęp do magazynu ma tylko
intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku magarpu.

7. Intendentka dba o higieniczry odbiór towaru od dostawów. Zwrasa uw€ę na ubiór
dostawcy: farfuch biały, maseczką rękawiczki oraz fta crystość samochodu, którym
dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być ptzykryts czysĘm materiałem,
papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkolą towar zostawia za drzńami.

§9
Obowiąqki rodziców

1. Pgdzice zapznaJą się z procedurami opracowanyni na czas zwiększonego reżimu
sanitamego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-l9 w przedszkolu
i podpizują stosowne OŚWhDCZENIE.

2. Przekaz:ują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dńecką które są
istotne.

3. Nie posyłają do przedszkota dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji.
Pryprowadzają do pruedszkola Ęlko ńtawe dziecko -}lrez objawów chorobowych.
Stozują sĘ do zalecń lekarskich, które mogą określić czas nięoslania dziecka do
insĘrtucji, jeś§ wcześniej dziecko chorowało. Po pnzebytej chorobie rodr.ic zobligowanyjest
do dostarczenia do przedszkola zaśńadczęnla lekarskiego, po*itetdĄącego stan zdrowia
dńecĘ umozliwiający jego ponowne pruylęcie.
Gdy dziecko ukońcryło 4 larĄ rodzicę zapewńają mu indywidualną osłonę ust i nosa
w drodze do i z ptzęd,szkola- Z ehńlą wej*;ia do plaówki rodzic rabiera maseczkę do
domu.
Rodzice zapewńają sobie rękawiczki w celu zasy8nalżowaniaWzez dzwonek przyjścia do
placówki.
Przęd prryprowadzeniem dńecka do przedszkola rodzicę zobowiązani Ę do rmiętzeńa
dziecku temperatury.

9. W}jaśniają dziec,Iu, że nie może zabrń do ins§rtucji zabawek i ńepotrzebnych
przedmiotów.

10. Regulanrie pruypomiĘą dziecku o podstawolvych 7:lsada§h higreny mJn. myciu rąk wodą
zmydŁem,niepodawaniu ręki na e, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

ll.Zwracają u\Magę na odpowiedni sposób zasŁańaniatvłarzy podczas kichania czy kasłania.
tŻ.Bemłzględnie przy każdrym wejściu/wyjściu z palcówki adkażają ręcę płynem do

derynfekcji ąĘ wg instrukcji (umieszczonej w widoczrych miejscach w placówce).
13. Są zobowiąąni do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów

zpvndsrkola.

4.
5.

7.

8.



§10
postanowienia końcowe

1. lnformacie orgańzacyjne doĘczące zapobieganią przeciwdziałania i mvalczania COVID-
1 9 będą przekazywane rodzicom popruez stronę internetow ą ptzedszkola,

2. W widocznym miejscu przy wejściu znajdują się aktualne numery do sanepidu oraz służb
medycznych

3. Z treścią niniejszego regulaminu i procedur zaznajomień są rodzice i pracownicy
przedszkola.
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Zńączlllknr 1

Procedura pnąyprowadzańa i odbierania dzieci zprzellszkola w czasie pandemii

* Zewzględu na ograniczenie rozpowszechniania wirusa COVID - 19 dzieci do przedszkola

ptTprawadzrrne są najpómiej do godziny 9.00.

* Do przedszkola mażma prryprowańńć wyłącmie dziecko zdrowe - bez jakichkolwiek

objawów chorobowycĘ wtym kaszlu, katarą }vysypki czy zapalLerita spojówek

* Objawy wskazujące na zamżenie koronawirusęm u dziecka to kaszeln katar, goącz,ka,

biegunka, a także prueklvione błony śluzowe nosa i bóle glowy- są podstawą do nie

prryj ęcia dzieoka do przedsż<ola

* Rodzic/ opiekun prawny ma obowią,zek stosowania się do zalecęh |ękatza" który może

określić czas nie posyłania dńecka do przedszkolą mbowiązany jest poinformowac o tym

fakcie nauczyciela
* Pwśl, przyprowadzeńęm dzięcka do przedszkola rodzic w domu powinien złniuzyć mu

temperaturę.

* Rodzic czeka przed wejściem do budynku na pracownika placówki. Pracownik dokona

wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dń ,ka i jego samopoczllcia oraz dokona

pomiaru temperatury dziecka. Dziecko ztemperaturą37 "C iwyżsąnie możp uczestriczyć

w zajęciachopiekrńczych na terenie placówki.

* Prze,ó kontaktem z pracownikiem przedszkola konieczna jest dezynfekcjatąkprzezradr,ica

pĘnem dezynfekującym aajdującym się obok wejścia do przedszkola

* Dziecko będzie odebrane od rodzica w wejściu do przedszkola

* Z,arówno rodzic jak i pracownik przedszkola musą miec zasłonięty nos i usta oraz

zdezynfekowane ręce płynem znajdującym sĘ przy wejściu do przedszkola

* W przypadku odesłania dzie,cka do domu, będzie mogło ono powrócić do przedszlcola nie

wcześniej ńżpo 48 godzirrach od chwili odesłania.

* Rodzic/ opiekun prawny odbierając dziecko z budynku przedszkolą wTywa dzwokiem

pracownika przedszkolą który odbiera dziecko z sali,myje z nim ręce, pomaga ubrac się w

szatń i odprowadza do radńca/ opiekuna prźrwnego.

* Dziecko poryżlej 4 roku Ęciamusi miec maseczkę ochronną w drodze do i zprzedszkola.

Pozostawiając dziecko w przedszlcolu maseczkę rodzic zńiera do domu.



Zńącrutknr 2

Procedura postępowania w przypadku podejrzeni a zakażeńęm COVID- 1 9

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wysĘlienia zakażęńa wirusem SARS-
CoY-Z,wywołującym chorobę CO\IID-l9, wśród dziecioraz pracowników przedszkolą w sytuacji
wysĘlienia podej rzeni a zakazenia u dziecka lub pracownika przedszkola

r §y' przedszkolu funkcjonuje pomieszczenię pffśna§zone na odizolowanie osoby, u któĘ
podejrzewa się wystpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako ,,izolatka").
Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz p§rn derynfekujący.
Gabinet pielęgniarki na parterue. Dostęp do pomieszczenia maJą wyłąsnie pracownicy
przedszkala.

. po każdym uĄciu pomieszczeńa ptzez dziecko lub pracownika przedszkolą u którego
podejrzewano wysĘlienie objawów choroby COVID-l9, pomieszczenie powinno zostać
zdeąmfekowane przoz personel sprząrĄący przry zastosowaniu wszelkich środków ochrony
osobistej.

. pracownicy/obsfuga przedszkola powinni zostŃ poinformowani, że w przypadku
wystąlienia niepokojących objawów nie powinni przychodzió do pracy, powinni pozostaó
w domu i skontaktowac sĘ telefoniczńe zę stacje sanitanro epidemiologlcmą oddziałem
zal<aźnym, a w ruńe pogarszania sĘ stanu zdrowia zańmvońć pod numer 999 L'ub ll2
i poinformować, że mo gą być zaraż-eńa koronawirusem.

. Zaleca się biezące śledzenie informacji GIS i MZ doĘpnych na sftonach gis.gov.pl lub
hĘs://www.gov.pVweblkoronawirus/, a takżs obowiązujących przęisów prawa

. pracownik podejrzewający u siebie wysĘlienie objawów choroby covlD-lg powinien
ńezsłłocmie udac sĘ do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora przedszkola i
indywidualnym transportem dotzeć do lekarua. Jeżeli objawy chorobowe wysĘńĘ u
nauczyciela. Prued udaniem się nauczyciela do izolatki dyrektor zapewnienia niezbędną
opiekę dzięciom.

r §y' przypadku wysĘlienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażeńę koronawirusem nalef niezwłocnie odsunąc go od pra§y:

- nalezy wsfizymać przyjmowanie kolejnych dńeci,
- powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitamo epidemiologczną
- stosować się ściśle do wydawanych insrukcji i poleceń

. obszar, w którym poruszał sĘ i przebywał pracownik:
- nalezypoddacgruntownemusprątaniuzgodniezŃońązljącymiwprzedszkoluprocedurami
zdezynfekować powierzchnię doĘkowe (klamki, potęcza, uchwyty itp. ). Naleł stosować się do zalę6eh Pństwowego Powiatowego Tnspektora Sanitamego przy

ustalaniu czy naleĘ wdroĘć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaishiĄ przypadek
. Naleł rrmieścić w określonym miejscu - tablica ogłoszeń * potrzebne nrrmery telęfonu

w tym stacj i sanitarno epidemiolo gicmlej, shrźb medyc mry ch
. ustalenie listy osób przebywających w tym sam}.m cr+się w cąśćlcąściach przedszkolą

w którym przebywała osoba podejrzana o zakażrenie dokonuje wymra§mna osoba wraz
z obsfugą.

o ![ przypadku dziecka przejav.nalącego wysĘlienie objawów choroby COVID-l9,
- gorąłzkapowyżej 37 o C
- kaszel
- duszności
- utrata smaką węchu
- inne nietypowe

2. O wysĘlieniu u dziecka objawów chorobowych na7eĘ ńemftocnie powiadomić dyrektora
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ofaz rodziców lub opiekunów dziecka w celu ustalęnia dalszego sposobu
postępowania.
Dziecko z objawami naleĘ odizolowac od osób zdrowych trmieszczając go
w przygotowanej lzslatce. Dziecko pozostawać będzie pod opieĘ pracownika
lwyrulelczonego przez Dyrektora. Pracownik zabońązaayjest do załażęńa stroju ochronnej
(fartuch, maskfl, przyłbicą rękawice). Zńer,ana odleglośt! od dńwka - 2 m. We
wsponrnianlrm pomieszczeniu w tym czasie nie może prunbywać żaĄnainna osoba
O zaistrriałej sytuacji dyrektor powiadomi sanepid ataz otganprowadący.
Po ptzyjeźdńe rcdziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzje
o dalszyrr postępowaniu.
Dalsze dńńania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem
prowadąclm i o podjętych decyzjach ńęzwłoczńe informuje rorlziów i pracowników
przsdszkola.
WnagĘch ptzypadkach,w razie ńego stanu zdrowiadziecka,nauczyciel sprawujący opiekę
nad dzięckierrr powinien ńezwłocznie powiadomić słuźby medyczne, informując
jednocześnie o podejrzeniu wysĘlienia u dziecka choroby COVID-l9.
W prrypadku odbioru Wa§z rodziów lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio
dńecka naLezy upewnić się, żę ńę będzie miało ono kontaktu z innymi dzięómi,
pracownikami przedszkola lub osobami tr.zecimi aajdującymt się naterenie przedszkola.
§/ prrypadku wystryienia u dziecka 1ń pracownika przedszkola objawów choroby COYID-
19 personel sprzątającv powinien pneptowańzić, przy zachowaniu wszelkich środków
ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekuj ące w budynku pnedszkola.
Z treścią niniejszej procedury 7ąrnąanńa się pracowników przedsrkola oruz rodziców
i opiekunów prawnych drieci.
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Zńącznlknr3

imię i nazwisko rodzicówlprawnych opiekunów

adres zamieszkania rodziódprawnych opiekunów

imię i nazwisko dziecka

akfualny tęl. kontałtowy matki i ojca

OŚWIADCZEI\IE RODZICÓW

[Proszę zaaałzyó,X' ptzy oświadczeniu/zobowiązaniu/zgodzie]

I l Oświadczam, że moje dziecko lł^rę i

nazwisko/.. ... nie miało kontaktu z osobą
7akaż.rlrrą wirusem - Covid 19 oraz njkJ. z domowników, oraz o§ób z ataczeńa zktórymi
mamy kontakt o§obisty nie przebywa na kwarantannie lub Łolacji, nie przejawia widocznych
omakchoroby. Stan zdrowiaórjeckaz moich obserwacji jest dobry

I 1 Oświadczam, że zapoznałamftem się z procedurą firnkcjonowania przedszkola w stanie

zagroźrcńa ęidemicmego, przi$amlpftyjąłem do wiadomości i zobowiązuję się do
przes&zegania zźpisów w niej 7-awarLych.

l 1 Jednocześnie zobowiązuję się do stałego i bieżąpego informowania o stanie zdrowia mojego
dziecka a w przypadku jakichkolwiek wąĘliwofui doĘcząlych jego stanu zdrowią
zotrl.lńąanję sĘ do nięrzyprowadzfińadziecka do przedszkola

l 1 Znbańąruję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotrej odnośnie wirusa Covid -19 w moim najbltszym otoczeniu.

I l Wlrdzam zgodę na pomiar temperatrrry mojemu dziecku termomefiem bezdoĘkowpn pwśz
pracowników Przedszkola oraz deklaruję sprawdzanie temperafury dziecka przed
odprowadzeniem go do placówki.

podpis matki dziecka/ prawnego opiekuna

"...., dn-

podpis ojca dziecka,i prawnego opiekuna
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ZGODA NA PRZETWARZADIIE DANYCII

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *t na przstwatzańe danych osobowych
zawarĘń w oświadczeniu przęz, Znsprłł Szkolno- Przedszkolny w Dobieszowicach, ul.
Kościuszki 32, 42-584 Dobieszowicą na potrzeby prawidłowej orgańzacji pra§y Placówki w
czasie obowiąrywania w Ktaju stanu epidemii i konieczrości wprowadzenia zaostrzonych środków
bezpieczeństwa.
( - niepotrzebne slłeślĘ

podpis matki dziecka/ prawnęo opiekuna

KLAUZULA INFOR]UACYJNA

podpis ojca dziecka/ prawnego opiekuna

Zgodnie z afi.13 ust. l i2 rozporządzsńa Parlamenfu Ernopejskiego i Rady (UE) 20161679 z
27.04.2076 f. W rylrawie ochrony osób fizycznych w związku zprze§ltarzaŃem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (dalej: RODO) {Dz.Urz. UE L 119, s.
l, zs zm ) informujemy, że:

1. Adminisfi,atorem danych osobowych jest zespoł szkolno. hzedszkolny w DobieszowicacĘ ul. kościuszki
32,42-584 Dobieszowice,ts1.32 2876337,e-maiĄ:spdob@interiap1 (dalej: Administrator)

ż. Administrator powołał Inspektora Ochrony DanycĘ zlftórym moźna skontaktowac się przesyłając zapytania
na adres Administratora danych lub poprzez e-mail: iodo@marwfuoland.pl

3. Państwa danę zawarte w oświadczeniu będą pr7frtwar7af,e vryĘcmie w celu prawidłowej organizacji pracy
przedszkola oraz ngwarantowania bezpiecznego pobyru dzięcka w przedszkolu i ochrony jego zdrowia w
zrlliązk:u z wprowadzonlrm w Kraju stanem e,pidemii przy jednocznsn)m zastosowąniu wytyczrych
przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego 7 rłnia 30 kwietnia żO2O r- dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania p*"6"*olnego oraz ins§rtucji
opieki nad dń{cmiw wieku do lat 3, }yydanyni na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustalyy z dńa 14 marca 1985
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej {Dz. U. zż019 t. poz. 59, oraz zż020 r. poz.3ż2,374 i 567).
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust 1 ht a oraz art. 9 ust. 2 l1t. a RODO (zgoda na
przetwarzanie danych osobowycĄ w tym darrychwrażliwych),

5. Panstwa dane mogą zostać udoĘpnione wyĘcznie organom i podmiotom uprawnionym do dostępu do
informacji na podstawie obowiąarjących przepisów prawa (m.in. stacji sanitarno-epidemiologicznej,
podmiotom medycmlrn, policji )

6. Dane osobowe będą przatwaftane prz§z czas obowiąąrwania wprowadmnych w przedszkolu procedw
bezpiazsństwa w zwiąlku z wprowadzonl,m w Kraju stanem epidemii, oraz koniecmości zagwarantowania
dzieckrr bezpiecznego pobytrr w przedszkolu Po tym czasie Pństwa dane zostaną trwale usunięte.

7. Posiada Pani/Pm prawo do cofuięcia zgody w dowolnym momencie bez wpĘwu na zgodność z wawem
przetvłałzania, kńrego dokonano na podstawie zeody pftEd jej cofoięciem;

8. Przrysfuguje PanilPanu prawo dostępu do swoich danych osoborłrycĘ otrąpania ich kopii, żątania ich
sprostowaniąusunięciaorazog{miczrńapr7-ńrlrar;7:rrriadanych

9. Jeź:eli uzna Pani/Paą żc dane osobowe bęĘprzetwarzane z wymogami prawa ma PanilPan prawo
wnieść skargę do organu , którym jest Prezes Urzęda Ochrony Danych Osobowych, (adres
siedziby: ul. Stawki 2, 00-193-Warszawa),

10. Podane dane osobowe nie będą przekazywaae do państwa trzeciego lub aryanlz,acji międzynarodowej, oraz
nie będą stanowiły podstawy do zautomalyzoułanego podejmowania decyzjy w tym opartego
na profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie moźliwe wdrozenie stosownych
óńŃń przeciwąidemicaych wskazanych w wytyczrych Głównego Inspektora Sanitarnego, a tym samym
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bęz ich podania nie będzie mozliwe wdrożenie stosownych
dzińń przeciwepidemicznych wskazanych w wytycmych Głównego lnspektora Sanitarnego, a tym
samym zagwarantowanie Panstwa dzieckq oraz inryrm dzięciom bezpiecnego pobytu w prredszkolu, czego
konsekwencjąmoźn być odmowa ptzyjęsia Pństwa dziecka do przedszkola w okesie obowiązywania stanu
epidemii.
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Zńączlllknr 4

PROCEDURA ZYWIEFIIA Z,BIOROWEGO W CZASIE PAIIDEMII

W czasie przebywania w przedszkolu dzieci nie będą kovystń z dysĘbutorów wody.

Woda będzie im podawana w kubkach, które po uĘciu zostanąumyte i wyparzone.

W kuchni powierzchnie robocze, Ęrzęty otu.nacryńa stołowe bęĄ myte i dezynfekowanę

ptzez wyznaezonych pracowników kuchni.

Pracownicy kuchni mają rakaz kontaktu bezpośredniega z naacTycielami, pomocami

nauczyciel a oraz innymi pracownikami.

Pracownicy kuchni muszą myć ręce: ptzed roąaczęciem pra§1; przd kontaktem

z żywno§lą która jest pt"rlznas7-ona do bezpośredniego spożycią ugotowaną upiecznną

usmażoną po obróbce lub kontakcie zżrywnością surową nieprzetworzoną; po zajmowaniu

się odpadami/śmieciami; po zakończeniu procedur czyszczeńaldezyńekcji; po skorzystaniu

z toaleĘ; po j edzenir1 piciu.

Nacrynia stołowe, zktórych korą,stają dzięci oruz szttlćce, odwożone będą po posiłkach

na wózkach ptz§zryznacz§fie osoby. BęĘ myte Wez pracowników kuchni w nnywarce

z dodatkiem detergenĘ wtemperaturze minimum 85 "C.

Wszystkie produkĘ żyrrieniowe prrywożrcne do przedszkola w opakowaniash przeń

przyjęciem do magazynu żywnościowego muszą być umyte wodą z uĘciem detergenfu

i dostarczone co najmniej na 24 godziny przsd, ich wykolzystaniem do przygotowania

potraw d|adzięa.

Każdaruzowo po zakańczeńu jedzenia Wez dr.ieci powierzchnie stolików i krzesełek

musą być ńezyŃekowane.

Posiłki będą wydawane w jadalni. W jadalni w rańe dużej ilości grup mogą ptzebywaó

jednocześnie dwie supy zzachowańem odległości przewidzianychprzepisami pra\ńra.

Posiłki będą wydawane z zachowaniem odstępów czasowych pozwalających na

odpowiednie wywietrzenie jadalni i zdezyŃekowanie: klamek, włączników światłą

uchwytów, poręczy krzeseł oraz powierzchni blatów.

Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do

przsprowadzeńa upruełłniej dezynfekcji powierzchni, na któĘ spożywany jest posileĘ

atakłe sprzętów sfuĘcych c|zieciom do jego spoĘcia.

Czynności porządkowe i dezynfekcyjne w jadalni wykonuj e vłynra§z§na osoba..

____ DYREKToR
ZBSPOŁU SZKOLNO-PMEDSZKOLNEGO*DoBIE\TW;H n

ngrAnćtaKocot


