
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI W
ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA TERENIE PIERWSZEJ PRYWATNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ZGIERZU ORAZ PRZEDSZKOLA „BŁĘKITNY PAŁACYK”

Z DNIA 21 MAJA 2020r.

1.Niniejsze  zasady  ustala  się  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  wszystkim  osobom
przebywającym na terenie Placówki i ochrony przed zagrożeniem epidemiologicznym.

2.Zasady  obowiązują  pracowników,  nauczycieli,  rodziców  i  dzieci  oraz  inne  osoby
przebywające na terenie Placówki.

3.W okresie ogłoszonej epidemii Placówka pracuje w godzinach 8.00-13.00 z zaznaczeniem
konieczności przyprowadzenia dziecka w wyznaczonym czasie, czyli od godziny 8.00 do 9.00.

4.Liczba dzieci w grupie ulega ograniczeniu zgodnie z zaleceniami GIS.

5.Wydziela  się  przestrzeń  wspólną  czyli  strefy  dostępne  dla  rodziców  i  osób  trzecich  w
częściach  budynku  oznaczone  taśmą  z  zachowaniem  2m  odstępów  od  każdej  osoby.
Obowiązuje zasada: jeden rodzic z dzieckiem.
 Poruszanie się osób odbywa się w ściśle wyznaczonej przestrzeni. 
Jednocześnie we wspólnej  strefie dostępnej może przebywać maksymalnie 2 rodziców lub
opiekunów dzieci.

6.Wejście do strefy zarezerwowanej dla dzieci i  pracowników odbywa się w wyjątkowych
przypadkach,jedynie  za  zgodą  władz  Placówki  z  zachowaniem  obowiązujących  rygorów
sanitarnych,w szczególności po dezynfekcji rąk i koniecznym zakryciu ust i nosa.

7.Personel  opiekujący  się  dziećmi  w  wyznaczonym  miejscu  odbiera  dziecko  od  rodzica
dokonując  wstępnego  wywiadu  na  temat  stanu  zdrowia  dziecka,  dokonuje  pomiaru
temperatury. 
W  przypadku  stwierdzenia  braku  przeciwwskazań  do  uczestnictwa  dziecka  w  zajęciach,
dziecko dezynfekuje ręce, udaje się wraz z opiekunem do szatni i do łazienki w celu umycia
rąk, a następnie dołącza do grupy.
Do szatni dzieci wchodzą rotacyjnie ,na wymianę.

8.Pracownik  przejmujący  dziecko  od  rodziców w  sytuacji  zaobserwowania  niepokojących
objawów chorobowych nie odbiera dziecka i zobowiązuje rodziców do: kontaktu z lekarzem,
i przekazaniem władzom Placówki informacji telefonicznej o stanie zdrowia dziecka celem
podjęcia odpowiednich działań.

9.Rodzice zgłaszają wychowawcy grupy wszelkie niepokojące ich sygnały na temat zdrowia i
zachowania dziecka.



10.Rodzice  dopilnowują  dzieci,  aby  nie  zabierały  do  Placówki  zabawek  i  niepotrzebnych
przedmiotów.

11.Rodzice regularnie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny: unikaniu 
dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem ,odpowiednim zachowaniu
profilaktycznym dotyczącym zasłaniania  ust  i  nosa,  niepodawaniem rąk i  utrzymywaniem
dystansu.

12.Placówka  zapewnia  dzieciom  wyżywienie  zgodnie  z  zaleceniami  GIS  i  z  zachowaniem
niezbędnych środków higieny.

13.Placówka nie organizuje wycieczek i wyjść poza teren.

14.Urządzenia,sprzęt i zabawki   dopuszczone do użytku przez dzieci są dezynfekowane na
początku każdego dnia (rano),a także w zależności od potrzeb.

15.Plac  zabaw i  bezpieczny  teren zarezerwowany dla dzieci  i  pracowników Placówki  jest
zamknięty dla rodziców i osób upoważnionych do odbioru dzieci oraz osób postronnych.

16.Wchodząc  do  Placówki  każdy  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  ustalonych  zasad  i
stosowania się do zaleceń personelu.

17.Procedury obowiązują od dnia 25.05.2020r. wraz z oświadczeniem rodziców.

                                                                                                           Dyrektor szkoły 
                                                                                                        Osoba prowadząca


