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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Procedura bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym reguluje zasady pracy oraz ochronę
życia i zdrowia w czasie trwania pandemii COVID-19.
2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników, dzieci, a także rodziców/opiekunów
prawnych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
3. Celem procedur jest:
1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
2) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad
dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej,
3) ustalenie zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego w związku z nałożeniem
obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.
4. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo podjętych
środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z
zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do oddziału
przedszkolnego jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące Załącznik nr 1 do
Procedury bezpieczeństwa.

§2
PRZEDMIOT PROCEDURY
1. Procedura określa:
1) Obowiązki dyrektora.
2) Zasady pracy pracowników.
3) Zasady organizacji opieki w oddziale przedszkolnym.
4) Zasady dotyczące żywności i żywienia dzieci.
5) Zasady dezynfekcji.
6) Zasady obecności osób trzecich na terenie oddziału przedszkolnego.
7) Zasady postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie oddziału przedszkolnego
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u:
a) dzieci oddziału przedszkolnego,
b) pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
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§3
OBOWIĄZKI DYREKTORA
1. Ustala i dostosowuje procedury wewnętrzne obowiązujące w oddziale przedszkolnym do
wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby
COVID-19.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do
dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w czasie wzmożonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Planuje organizację pracy oddziału przedszkolnego na podstawie analizy zebranych zdalnie
informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do
oddziału przedszkolnego w czasie pandemii.
5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, odpowiedzialności za
podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do oddziału przedszkolnego. W związku z
powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej Załącznik
nr 2 do Procedury bezpieczeństwa.
6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji (pomieszczenie ochrony nr. 22 na parterze budynku, przy
głównym wejściu) w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
Wyposaża pomieszczenie w środki ochronne w skład których wchodzi: przyłbica, fartuch z
długim rękawem, maseczki, rękawiczki.
7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki,
fartuchy, itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
8. Wyznacza miejsca na dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych z mydłem antybakteryjnym. Zapewnia zawartość płynów w
dozownikach.
9. Zobowiązuje wszystkich wchodzących i wychodzących do dezynfekcji rąk.
10. Zobowiązuje wszystkich do przestrzegania instrukcji prawidłowego mycia rąk (stanowiącej
Załącznik nr 3), dezynfekcji rąk (Załącznik nr 4), prawidłowego zakładania i zdejmowania
maseczek (Załącznik nr 5), zakładania i zdejmowania rękawiczek (Załącznik nr 6)
wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
11. Posiada numery kontaktowe do najbliższej stacji sanitarno epidemiologicznej(Załącznik nr 7):
Olsztyn – 601 203 001, 607 753 872, 693 365 322,
w przypadku nasilonych objawów numer alarmowy 112,
infolinia w sprawie koronawirusa – 800 190 590.
Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Olsztynku
601 411 958.

§4
ZASADY PRACY PRACOWNIKÓW
1. Do placówki pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą i wychodzą tylko przez
specjalnie wyznaczone wejście od strony parkingu ul. Szkolnej.
2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu/w trakcie pracy obowiązkowo odkażają ręce
płynem do dezynfekcji rąk, myją ręce, nakładają i zdejmują maseczki oraz rękawiczki
zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce.
3. Pracownik w domu przed przyjściem do pracy dokonuje pomiaru temperatury, gdy nie
przekracza ona 37°C oraz nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może przyjść do
pracy i udać się na swoje stanowisko pracy.
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4. Pracownicy zostali wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe
rękawiczki, maseczki, przyłbice a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie
konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka). Personel przestrzega
zaleceń z instrukcji zakładania i zdejmowania rękawiczek, oraz instrukcji nakładania i
zdejmowania maseczek.
9. Pracownicy oddziału przedszkolnego zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 m
odległości między sobą.
10. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora
harmonogramu. W ciągu jednego dnia w grupie pełni dyżur 2 nauczycieli.
1) Nauczyciele pełniący dyżur w oddziale przedszkolnym:
a) organizują działania opiekuńcze i w miarę możliwości zajęcia dydaktyczno wychowawcze w godz. 6:30 – 16:30 (zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodziców),
b) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone.
Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie
bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku,
c) pokazują techniki właściwego mycia rąk i przypominają aby dzieci często i regularnie
myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze
spacerów odbywających się w obrębie posesji,
d) przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na dwór,
e) sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi, organizują codzienną gimnastykę przy
otwartych oknach,
f) do 12:30 każdego dnia informują dyrektora o ilości zgłoszonych dzieci, który do
13:00 ustala harmonogram pracy na następny dzień informując o nim odpowiednich
pracowników.
2) Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do:
a) usunięcia z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,
np. pluszowe zabawki, dywany,
b) wietrzenia i dezynfekcji sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na
godzinę,
c) wietrzenia i dezynfekcji sali przeznaczonej do spożywania posiłków,
d) wykonywania codziennie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
e) dezynfekcji zabawek,
f) dezynfekcji powierzchni dotykowych – klawiatury, klamki, włączniki światła,
uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania
posiłków,
g) odizolowania dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem
lub chorobę COVID-19 do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia (pomieszczenie
ochrony nr. 22 na parterze budynku, przy głównym wejściu),
h) dezynfekcji pomieszczenia w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub
choroby COVID-19,
i) odbioru dziecka z łącznika od strony dziedzińca przeznaczonego na wejście/wyjście
od rodzica/opiekuna prawnego, dokonania pomiaru temperatury dziecka,
j) dezynfekcji szkolnego placu zabaw.

§5
OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa opracowanymi na czas zwiększonego reżimu
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w oddziale
przedszkolnym i podpisanie stosownych oświadczeń oraz deklaracji.
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2. Zobowiązanie do posiadania środków ochrony osobistej zasłaniających usta i nos w postaci
maseczki oraz rąk w postaci rękawiczek. Obowiązkowej dezynfekcji rąk.
3. Dziecko do oddziału przedszkolnego może przyprowadzić tylko i wyłącznie osoba zdrowa,
bez objawów chorobowych (gorączka, kaszel, itp.);
4. Do oddziału przedszkolnego można przyprowadzić tylko zdrowe dziecko – bez objawów
chorobowych. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do części wspólnej placówki (tzw. łącznika
– przeznaczonego na wejście/wyjście do budynku szkoły od strony dziedzińca) z
zachowaniem zasady 1 rodzic 1 dziecko, przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności
(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). Po wejściu do łącznika
obowiązuje bezwzzględna dezynfekcja rąk.
5. Przekazują dyrektorowi lub opiekunowi grupy przedszkolnej informacji o stanie zdrowia
dziecka, które są istotne.
6. Zabrania się przyprowadzanie do oddziału przedszkolnego dziecka, jeżeli w domu przebywa
osoba na kwarantannie lub w izolacji.
7. Stosowanie się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do
oddziału przedszkolnego, jeśli wcześniej chorowało.
8. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w
drodze do i z oddziału przedszkolnego.
9. Przed przyprowadzeniem dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic zobowiązany jest do
zmierzenia dziecku temperatury w domu.
10. Zabrania się przynoszenia do oddziału przedszkolnego zabawek i innych przedmiotów.
11. Poinstruowanie dziecka o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem,
nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
12. Zwrócenie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
13. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z oddziału przedszkolnego myją lub odkażają
ręce.
14. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:
1) Rodzic wchodzi do łącznika (przeznaczonego na wejście/wyjście do budynku od strony
dziedzińca) z założonymi rękawiczkami i maseczką, bezwzględnie dezynfekuje ręce.
2) Po zdezynfekowaniu rąk, sygnalizuje dzwonkiem przybycie do oddziału przedszkolnego
lub chęć odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego, nie wchodzi do dalszej części
budynku.
3) Rodzic oczekuje na odebranie lub przyprowadzenie dziecka z grupy przez pracownika
obsługi.
15. Zobowiązani do bezwzględnego odbierania telefonów z oddziału przedszkolnego.
16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszności) lub złego
stanu zdrowia dziecka zobowiązuje się odebrać je w ciągu maksymalnie 30 minut od czasu
zawiadomienia o zaistniałej sytuacji.

§6
ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wyznacza się wejście/wyjście tzw. łącznik do
oddziału przedszkolnego od strony dziedzińca, pozostałe wejścia do szkoły pozostają
zamknięte.
2. Obecność dziecka rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować wychowawcy dzień
wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie) lub poinformować o nieobecności na dzień
kolejny.
3. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej i stałej sali.
4. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie.
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5. W grupie przedszkolnej może przebywać do 12 dzieci. Jednakże minimalna przestrzeń do
wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m² na każde jedno
dziecko i każdego opiekuna.
6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać i zdezynfekować - ilość zabawek ograniczona.
7. Dzieci nie mogą przynosić do oddziału przedszkolnego zabawek z domu.
8. Sale przedszkolne są wietrzone co godzinę.
9. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw.
10. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki.
11. Zakazuje się mycia zębów przez dzieci do odwołania.
12. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi.
13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i
ich rodziców wynoszący min. 2 m.
14. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
zabrania się przyprowadzać dziecko do oddziału przedszkolnego.

§7
ŻYWIENIE
1. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków jednorazowych.
2. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem.
3. Podczas spożywania przez dzieci posiłków pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki
jednorazowe, maseczki, przyłbice.
4. Spożywanie posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
5. Posiłki wydawane są w jednorazowych pojemnikach z użyciem jednorazowych sztućców.

§8
GASTRONOMIA
1. Spółdzielnia Socjalna „Tradycja Smaków” w Olsztynku zaopatrująca oddział przedszkolny w
żywienie, zapewnia:
1) Przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania
zbiorowego żywienia.
2) Wykonywanie zadań z uwzględnieniem najwyższych środków ostrożności:
a) utrzymanie odległość 2 metrów od innych pracowników szkoły,
b) wyposażenie dostawcy w środki higieny osobistej: fartuch ochronny, rękawiczki,
maseczka, przyłbica.
3) Korzystanie z jednorazowych pojemników oraz sztućców.
2. Przy dostarczaniu posiłków Spółdzielnia gwarantuje utrzymanie wysokiego reżimu
sanitarnego, higieny pracy, czystości samochodu dostawczego, opakowań produktów.
3. Dostawca zobowiązany jest korzystać z oddzielnego, wyznaczonego, wejścia/wyjścia do
budynku oraz do pozostawienia pożywienia w wyznaczonej sali, unikając przy tym kontaktu
z osobami przebywającymi wewnątrz budynku.
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§8
DEZYNFEKCJA
1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki zobowiązane są zdezynfekować ręce.
2. Opiekunowie wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę zakrywającą nos i usta.
3. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu
zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.
4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet, dezynfekcji
powierzchni dotykowych: klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury,
włączników (Załącznik nr 8).
5. Sprzęt na placu zabaw lub boisku jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu i
dezynfekowany. Prowadzony jest monitoring czyszczenia i dezynfekcji (Załącznik nr 8).
6. 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. Karty charakterystyki produktów
znajdują się pokoju finansów s. 102.
7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos, a
także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania
zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym – instrukcje.

§9
PRZEBYWANIE OSÓB TRZECICH
Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego
wprowadza się zakaz przebywania na terenie oddziału przedszkolnego osób postronnych.

§ 10
PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1.

Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę): pracownik bezzwłocznie odizolowuje do
oddzielnego pomieszczenia (pomieszczenie ochrony nr. 22 na parterze budynku, przy
głównym wejściu):
1) Pracownik bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maski i
rękawiczki.
2) Pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
3) Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4) Dyrektor zawiadamia inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Olsztynku tel. 601 411 958.
5) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu
dziecka dzwoni na numer alarmowy 112
6) Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
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2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID -19 (duszności, kaszel, gorączkę):
1) Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
izolacyjnego (pomieszczenie ochrony nr. 22 na parterze budynku, przy głównym wejściu).
2) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w
przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.
3) Dyrektor zawiadamia inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Olsztynku tel. 601 411 958.
4) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, stację sanitarnoepidemiologiczną, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

5) Osoby, które miały kontakt z pracownikiem zarażonym koronawirusem
powinny przez 14 dni pozostać w domu i prowadzić samoobserwację swojego
stanu zdrowia (codzienne mierzenie temperatury). W przypadku pojawienia się
objawów chorobowych należy bezzwłocznie zawiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną oraz dyrektora szkoły.
3. Zabezpieczenie miejsca pracy:
1) Miejsce pracy pracownika zarażonego koronawirusem zostaje wyłączone z
funkcjonowania.
2) Zleca się natychmiastową dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczenia.
Dezynfekcji zostaje poddana również droga, która prowadzi do pomieszczenia
oraz pomieszczenie socjalne.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID-19 w oddziale przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku wchodzi w życie z dniem
podpisania.
2. Procedura obowiązuje do odwołania.
3. Procedura została skonsultowana ze Społecznym Inspektorem Pracy.

…………………………………………..
(pieczątka i podpis Dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 1
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w oddziale przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że moja córka/ mój syn
…………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka)

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nikt z członków najbliższej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan
zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona
temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata
smaku czy węchu i inne nietypowe dolegliwości.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne
posłanie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin tj.:
- mimo wprowadzonych w oddziale przedszkolnym obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie oddziału przedszkolnego może dojść do
zakażenia COVID – 19;
- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w oddziale przedszkolnym (nie tylko na
terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i
najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;
- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu
oddział przedszkolny zostaje zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na
terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;
- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba
ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej oddzielnym pomieszczeniu,
wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony
rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
Dziecko nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił
skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia
epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

……………………………………………..
(data, podpis rodzica)
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Załącznik nr 2
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w oddziale przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku

………………………………..

Olsztynek, dn. …………………..

…………………………………
………………………………...
…………………………………
Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica

DEKLARACJA RODZICA
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:


Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID19 w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w
Olsztynku;



Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej Procedury bezpieczeństwa związanych z
reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do oddziału przedszkolnego tylko i
wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz
natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola (max. 30 min) w razie wystąpienia
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym.



Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w przypadku stwierdzenia widocznych oznak choroby
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do oddziału przedszkolnego i
będzie mogło do niego wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury ciała

u mojego dziecka

…………………………………………………………. : uczęszczającego do oddziału
(imię i nazwisko dziecka)

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku każdorazowo
przed wejściem do placówki oraz w sytuacji kiedy pojawią się jakiekolwiek objawy chorobowe (w
przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 370C, kaszlu lub innych objawów chorobowych, wstęp
na teren oddziału przedszkolnego nie będzie możliwy). W razie zaobserwowania u dziecka
niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązuję się do poinformowania dyrektora oddziału
przedszkolnego o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa SARS-CoV-2 w moim
najbliższym otoczeniu.
Jednocześnie deklaruję, że moje dziecko będzie przebywało w placówce w godzinach:
od …………… do …………… w ilości ………… godzin.
……………………………………………..
(data, podpis rodzica, numer telefonu szybkiego kontaktu)
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Załącznik nr 3
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w oddziale przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
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Załącznik nr 4
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w oddziale przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
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Załącznik nr 5
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w oddziale przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
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Załącznik nr 6
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w oddziale przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
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Załącznik nr 7
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w oddziale przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
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Załącznik nr 8
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w oddziale przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W
OLSZTYNKU
KARTA KONTROLI: MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I
SPRZĘTU
MIESIĄC:
PRACOWNIK
ODPOWIEDZIALNY:…......................................................................

DATA
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KRZESŁ KLAMK ARMATUR DYDAKTYCZN
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I
Ą
E
NALEŻY PODAĆ GODZINĘ WYKONANIA CZYNNOŚCI

PODPIS
PRACOWNIK
A

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

MYCIE
DEZYNFEKCJA

str. 16

