ZARZĄDZENIE NR 11/31/08/2020 
                        DYREKTORA PRZEDSZKOLA                                           
                   W WYLATOWIE

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  IV aktualizacja wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w  
  Wylatowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                     
                 ................................................
       (podpis dyrektora przedszkola )













                                                                                               Załącznik nr 1   
                                                                                              do Zarządzenia nr 11/31/08/2020 
Dyrektora Przedszkola w Wylatowie
z dnia 31 sierpnia 2020r.

Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po ich otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780). Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki wychowania przedszkolnego, organu ją prowadzącego oraz rodziców wychowanków.

Uczestnicy:
• dyrektor przedszkola ;
• organ prowadzący przedszkole ;
• rodzice dzieci;
• pracownicy przedszkola.

Podstawa prawna:
• art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, IV aktualizacja wydanych  na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 ,567 i 1337)

Lp.
Zadania główne
Zadania szczegółowe

Osoba odpowiedzialna
Uwagi
1.
Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola
1. Ustalenie liczby grup dzieci w przedszkolu

Dyrektor przedszkola
Liczbę grup w przedszkolu ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:
1) jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali;
2) do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie;
3) w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi;
4) w miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.


2. Ustalenie maksymalnej liczby dzieci w danej grupie, które mogą przebywać w grupie. 

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole
Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:
1) minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących;
2) w grupie może przebywać do 25 dzieci. 


3. Ustalenie dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup, w tym uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka

Dyrektor przedszkola/ rodzice /opiekunowie prawni dzieci
Ustala się dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni deklarują powrót do przedszkola (każdym możliwym środkiem komunikacji: telefon, internet lub poczta). Ustala się: 

1) do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
2.
Przygotowanie przedszkola przed przyjęciem dzieci
1. Zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola, termometru (najlepiej bezdotykowego), płynu dezynfekującego do rąk, detergentów (do dezynfekcji sprzętu, zabawek)

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole
1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostałych pracowników w razie konieczności zaopatruje się w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
2. Wyposaża się przedszkole w termometr bezdotykowy.


2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje

Dyrektor przedszkola
Instrukcje na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/


3. Usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, niektórych przedmiotów i sprzętu

Dyrektor przedszkola
Wyposażenie sal przedszkolnych, którego nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), usuwa się z sal.


4. Zabezpieczenie przed używaniem sprzętu na placu zabaw lub boisku

Dyrektor przedszkola
Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, oznacza się go taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem.


5. Wyłączenie źródełek i fontann wody pitnej


Dyrektor przedszkola
Wyłącza się źródełka i fontanny wody pitnej, a zapewnia się korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna.


6. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych

Dyrektor przedszkola
Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) następujące pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych: gabinet dyrektora


7. Umieszczenie pod wejściem do budynku pojemników z płynem dezynfekcyjnym oraz informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk

Dyrektor przedszkola
Przed wejściem do budynku przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.


8. Sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

Dyrektor przedszkola
W łatwo dostępnym miejscu w przedszkolu umieszcza się listę numerów telefonów do: organu prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.


9. Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami / opiekunami prawnymi

Dyrektor przedszkola
Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci (przede wszystkim ustala się numer telefonu prywatny i do pracy).
3.
Przyjmowanie dzieci do przedszkola
1. Do przedszkola nie wchodzi  z dzieckiem  rodzic/opiekun prawny












Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci
1. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa.
2. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3.Po zmierzeniu temperatury dziecku,które nie przekracza 37,5 º C  przez wyznaczonego pracownika przedszkola , przed drzwiami wejściowymi z zachowaniem bezpiecznej odległości, rodzic/opiekun prawny  przekazuje je  do placówki.


2. Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek



Rodzice / opiekunowie prawni dzieci
Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić, zabawek oraz innych przedmiotów .


3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci
Rodzice / opiekunowie prawni  ( interesanci) oraz pracownicy przedszkola obowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem do przedszkola, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.


4. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci
Rodzice / opiekunowie prawni  obowiązani są natychmiast przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci w wyniku ich nieobecności w przedszkolu.


5. Dystans społeczny

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci
Rodzice / opiekunowie prawni przyprowadający/ odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
4.
Zapewnienie warunków bezpieczeństwa                     w przedszkolu
1. Organizacja pracy przedszkola













Dyrektor przedszkola/ pracownicy obsługi
1. Uniemożliwia się, w miarę możliwości, stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny przyjmowania in odbierania dzieci w ramach faktycznie zadeklarowanych ( zgodny z potrzebami i autentycznymi godzinami przyprowadzania i odbierania dzieci)  do i z przedszkola. Rożne godziny zabawy na świeżym powietrzu poszczególnych grup- ( I grupa od 10.00 do 11.00, II grupa od 11.00 do 11.45 )
2. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice).
3. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.          
                                                                                                  4. Dzieci mają ponownie pomiar temperatury w godz. od 10.00 do 10.30 ( przy wskazaniu powyzej 37,5 º C, dziecko kierowane jest do izolatki i powiadamiany jest rodzic/opiekun prawny )


2. Warunki bezpieczeństwa dzieci w budynku przedszkola

























Nauczyciele/ pracownicy obsługi
1. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
2. Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach.
3. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
4. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
5. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.
6. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
8. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki.
9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.


3. Warunki bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz przedszkola




Dyrektor przedszkola/ nauczyciele/ pracownicy obsługi
1. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
2. Po powrocie do budynku przedszkola dzieci myją ręce.
3. Sprzęt na placu zabaw lub boisku czyści się regularnie z użyciem detergentu lub dezynfekuje.



4. Spożywanie i przygotowywanie posiłków                     
               



















          
5. Dowozy  dzieci do przedszkola.

Personel kuchenny przedszkola




















Rodzic/opiekun prawny, opiekun w autobusie, pracownicy obsługi

1. Posiłki spożywane przez grupę odbywają  się w swoich salach zajęć. Po zakończeniu posiłku następuje  czyszczenie blatów, stołów i  krzeseł. Posiłki podawane są w wielorazowych naczyniach i sztućcach oraz  myte  w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60℃  i  wyparzane.

2. Personel kuchenny korzysta z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów (po przygotowaniu ostatniego posiłku) oraz opakowań produktów, utrzymuje wysoką higienę.

3. Personel kuchenny, w miarę możliwości, nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.











1. Każdy rodzic/opiekun prawny  dziecka dojeżdzającego do przedszkola autobusem szkolnym zobowiązany jest zpoznać się z procedurą sprawowania opieki nad dziecmi w czasie dowozu do przedszkola na terenie Gminy Mogilno.
2. Wszystkie dzieci i opiekun zobowiazani są miec zasłoniete usta i nos podczas jazdy autobusem.
3.Dziecko bez maseczki lub innej osłony ust i nosa nie będzie mógł wejść do autobusu.


5.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub wychowanka przedszkola
1.  Czynności w przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka przedszkola.








Dyrektor przedszkola

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby ( pracownicy i dzieci), bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W przedszkolu wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe ( gabinet dyrektora). Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, maseczki i płyn do dezynfekcji.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika  będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów  sugerujących zakażenie COVID-19, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować go od pozostałych pracowników i dzieci i powiadomić  PSSE w Mogilnie i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń, a w razie  pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może  być osoba zakażona koronawirusem.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddawany jest dezynfekcji - dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Po zauważeniu symptomów chorobowych u dziecka, np. kaszel, gorączka, duszności i problemy z oddychaniem, nauczyciel bezzwłocznie powiadamia dyrektora 
przedszkola.
6. Wyznaczona przez dyrektora osoba zabezpiecza w środki ochrony  osobistej niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali izolacji ( gabinet dyrektora) . Pozostaje z nim zachowując  maksymalnie bezpieczną odległość min. 2 m  do momentu  odebrania przez rodzica/ opiekuna prawnego.                                                                                        7. Nauczyciel przeprowadza pozostałe dzieci do innego pomieszczenia.
8. Pomieszczenie, w którym przebywała grupa dzieci z osobą podejrzaną zakażeniem jest dezynfekowana.
9.Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników, zawiadamia PSSE  w Mogilnie oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpieniu na terenie przedszkola zachorowania  na COVID-19, a w razie pogarsającego się stanu zdrowia dzwoni pod  numer 999 lub 112 i informuje o możliwym zakażeniu korona wirusem.
10. Dyrektor przedszkola stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń przekazanych przez PSSE w Mogilnie dotyczących dalszych procedur.
11. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiazani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwaniania.
12.Dyrektor przedszkola o zaistniałej sytuacji informuje pozostałych rodziców /opiekunów prawnych i dzieci.
13. Ustala się listę osób przebywających w tym czasie z podejrzanym o zakażenie.
14.Dyrektor sporządza protokół z zaistniałej sytuacji.
15.Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący i kuratorium oświaty.


2. Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa

Dyrektor przedszkola
Na bieżąco.




3. Procedury przekazania dziecka podejrzanego o zakażenie COVID-19 jego rodzicom/ opiekunom prawnym 












Dyrektor przedszkola















1. Rodzic / opiekun prawny opiekun odbierający dziecko nie wchodzi do budynku przedszkola, sygnalizuje swoje przybycie korzystając z dzwonka umieszczonego przy drzwiach budynku.
2. Pracownik przedszkola identyfikuje rodzica/ prawnego opiekuna i informuje o jego przybyciu.
3. Pracownik, który opiekował się dzieckiem w izolatce, zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko przed wejście i zachowując bezpieczną odległość przekazuje dziecko rodzicowi/prawnemu opiekunowi. 
4. Osoba opiekująca się dzieckiem w izolatce przekazuje rodzicowi/ prawnemu opiekunowi informacje o objawach chorobowych występujących u dziecka.
5. Rodzic/prawny opiekun odbiera dziecko i postepuje zgodnie z zaleceniami  sanitarnymi.
6. Pracownik przebywający z dzieckiem w izolatce ściąga środki ochrony i dezynfekuje ręce.
6.

















7.
Warianty funkcjoowania przedszkola w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na terenie przedszkola




















Organizacja pracy przedszkola w strefie czerwonej lub żółtej



1. Wariant A- tradycyjna forma kształcenia











2. Wariant B – mieszana  forma kształcenia ( hybrydowa )









3. Wariant C – kształcenie zdalne





1. Praca przedszkola w strefie czerwonej lub żółtej

Dyrektor przedszkola,
PSSE, organ prowadzący


























Dyrektor przedszkola

 1. W przedszkolu  funkcjonuje  tradycyjne kształcenie. Obowiazują wytyczne GIS, MZ, MEN.
2. W przypadku wystąpienia zakażenia epidemiologicznego dyrektor przedszkola, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, bedzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę przedszkola. Wówczas dopuszczalne są dwa warianty kształcenia B i C        
                          



1. Dyrektor przedszkola bedzie mógł zawiesić zajęcia grupy ,oddziału, etapu edukacyjnego przedszkola, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zjęć iprowadzić kształcenie na odległość ( zdalne ). Bedzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie. Decyzję podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


1. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć stacjnarnych na określony czas i wprowadza w całym przedszkolu kształcenie na odległość 9 edukacja zdalna ) za zgodą organu prowadzącego i  otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienia do ograniczenia zajęć w przedszkolach na terenie kraju.
1. Organizacja przedszkola uwzględnia wytyczne MEN, MZ,GIZ dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r., w tym zakresie:
a) Higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.
b) Gastronomii.
c) Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników przedszkola.                                                        2. Dyrektor przedszkola ustala godziny przychodzenia grup do przedszkola.
3.  Dyrektor przedszkola godziny rozpoczynania zajęć dla grup.
4. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między dziećmi w przestrzeniach wspólnych lub stosowania przez nich osłony ust i nosa.
5. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami przedszkola w przestrzeniach wspólnych przedszkola lub stosowania przez nich osłony ust i nosa ( gabinety, korytarze).
6. Dyrektor przedszkola ustala adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć ( pierwszeństwo przyjęcia mogą miec dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania zwiazane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej )
7. Obowiązuje mierzenie temperatury ciała termometrem bezdotykowym, pracownikom przy wejściu do przedszkola, a w przypadku, gdy  jest ona równa albo przekracza 37,5 ºC, pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub pracownika , należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała.                - jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5ºC lub  wyżej – należy powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dziecka, w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
9. Zajęcia gimnastyczne prowadzi się na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu przedszkola.
10. W przypadku dzieci ze zmniejszoną odpornością na choroby należy powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych o możliwości pozostania dziecka w domu ( zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej ) i zapewnić kontakt z przedszkolem na ten czas.





                                                                                                                                                                                 Wiesława   Michalak
                                                                                                                                                                                  / Podpis  dyrektora /
                                                                                                                                                                                             


