Zasady pracy
Gminnego Przedszkola „Stokrotka” w Spytkowicach
w okresie COVID -19
• Grupa dzieci przebywa na jednej sali z dostępem do pomieszczenia
sanitarnego
• Do grupy przyporządkowani są stali opiekunowie
• Liczba dzieci dostosowana do metrażu sali z zachowaniem
minimalnej przestrzeni 4 m²
• W sali znajdują się zabawki i przedmioty, które można umyć
i zdezynfekować
• Sala jest systematycznie wietrzona co godzinę
• Opiekunowie powinni zachować 1,5 m dystansu społecznego
• Rodzice i opiekunowie zachowują 2 metrowy dystans wobec
pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców,
• Rodzice oddają dziecko przed drzwiami przedszkola . Zabezpieczeni
w maseczki i rękawiczki w wyznaczonych odstępach czasowych
• Do Przedszkola są przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe bez
najmniejszych oznak choroby zakaźnej
• Rodzice przyprowadzający i odbierający dziecko są zdrowi
• Nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola jeżeli ktoś w domu jest
na kwarantannie , bądź jest chory
• Pobyt osób trzecich jest w placówce ograniczony do niezbędnego
minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
• Podanie numeru w celu szybkiej komunikacji z rodzicami - w razie
wystąpienia objawów chorobowych rodzic zobowiązany jest do
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki

• Przedszkole wyposażone jest w termometr bezdotykowy, którym
dokonuje się pomiaru temperatury u dzieci, na który wyraża zgodę
rodzic podpisując oświadczenie
• Dziecko, które wykaże objawy chorobowe będzie natychmiast
izolowane w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu/ obszarze,
a rodzice będą niezwłocznie powiadomieni w celu odebrania dziecka
z placówki
• Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie
w ogrodzie przedszkolnym. Sprzęt udostępniony na placu zabaw
będzie systematycznie myty i dezynfekowany
• Dzieci nie przynoszą z domu żadnych przedmiotów ani zabawek
• Przed wejściem do przedszkola jest umieszczony
pojemnik
z płynem do dezynfekcji rąk oraz informacje o obligatoryjnym
dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe
• Dzieci często myją ręce zwłaszcza po przybyciu do przedszkola,
przed posiłkami, po powrocie z ogrodu przedszkolnego
• Codzienna dezynfekcja ciągów komunikacyjnych, toalet, klamek,
blatów stołów, wyłączników będzie przeprowadzana w godzinach
popołudniowych
• W pomieszczeniach
sanitarnych
z zasadami prawidłowego mycia rąk .
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• Posiłki będą spożywane zgodnie z przyjętymi zasadami żywienia

Przedszkole zrobi wszystko, aby ochronić
dzieci, ale nie bierze odpowiedzialności
w razie ewentualnego zachorowania

