PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
PRZEDSZKOLA NR 370
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO
PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
Opracowano na podstawie:
1.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 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 wydane 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).

2. Procedura organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników przedszkoli oraz rodziców/opiekunów prawnych
w czasie zagrożenia epidemicznego.
3. Warszawskie wytyczne edukacyjne - nauka w czasie pandemii. Materiał opracowany przez Biuro
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, pierwsza publikacja 20.08.2020

CEL PROCEDURY:
Procedura ma na celu: określenie zasad organizacji Przedszkola nr 370 w związku z zagrożeniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2; określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji
wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia; ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz
podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów; podjęcie działań prewencyjnych mających na celu
uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
ZAKRES PROCEDURY:
Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się wirusa
SARS-CoV-2 w Przedszkolu nr 370 w Warszawie.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WDROŻENIE PROCEDURY:
p.o. Dyrektor Przedszkola nr 370 – Beata Przygoda
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.

Procedurę wdraża się w Przedszkolu nr 370.

2.

Do Przedszkola nr 370 może przychodzić tylko:
a.
b.

dziecko/pracownik zdrowe/y, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, bez
objawów chorobowych wskazujących chorobę zakaźną,
dziecko/pracownik zdrowe/y, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.

3.

Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez rodziców/opiekunów bez
objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.

4.

Przez objawy, o których mowa w pkt. 2a) i pkt. 3 rozumie się:









podwyższoną temperaturę ciała,
ból głowy i mięśni,
ból gardła,
kaszel,
duszności i problemy z oddychaniem,
uczucie wyczerpania,
brak apetytu.

5.

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia, w formie pisemnej, oświadczenia o zapoznaniu
się z procedurą oraz zgody na mierzenie temperatury dziecka (Załącznik 1).

6.

Podczas przyprowadzania dziecka, w obecności rodzica dziecko ma mierzoną temperaturę.
W przypadku podwyższonej temperatury /graniczna 37,6°C/ lub innych objawów chorobowych,
dziecko nie będzie mogło zostać w przedszkolu.

7.

Na terenie Przedszkola nr 370 ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a w przypadku ich
niezbędnej obecności, zobowiązuje się ich do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8.

Przebywanie osób z zewnątrz na terenie Przedszkola nr 370 możliwe jest tylko w miejscach
wyznaczonych przez dyrektora.

9.

Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz z objawami
wskazującymi na infekcję dróg oddechowych lub wskazujących na chorobę zakaźną, o których mowa
w pkt. 4.

10. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej rodziców/opiekunów przyprowadzających
i odbierających dzieci, z zachowaniem zasady: 1 rodzic/opiekun na dziecko oraz zachowanie min. 1,5
m. dystansu społecznego od kolejnego rodzica/opiekuna i pracownika przedszkola.
11. Dyrektor i nauczycielki wszystkich grup ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami
dzieci.
12. W przypadku personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które
zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, można będzie stosować
rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. skrócenie czasu przebywania w sali grupowej,
zlecanie prac porządkowych w przestrzeni przedszkola w czasie przebywania grup w salach lub
ogrodzie. W odniesieniu do nauczycieli na formy świadczenia pracy będą mieć wpływ aktualne zmiany
prawne dotyczące możliwości pracy zdalnej.
13. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia
wirusem SARS-CoV-2, na terenie przedszkola wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru
temperatury u wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki oraz u dzieci.
14. Pracownicy zobowiązani są do udzielenia pisemnej zgody na pomiar temperatury. (Załącznik nr 2)
15. Pomiaru termometrem bezdotykowym dokonują osoby wyznaczone przez dyrektora przedszkola.
16. W razie stwierdzenia podwyższenia temperatury – graniczna 37,6°C, pracownik nie może podjąć pracy
i zobowiązany jest do konsultacji lekarskiej.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA:
1.

Wszyscy wychowankowie i pracownicy Przedszkola nr 370 zobowiązani są do przestrzegania
najwyższych standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk wodą z mydłem, w szczególności po

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
z toalety. Zasady dotyczące skutecznego mycia rąk są wywieszone w łazienkach dzieci i pracowników
przedszkola.
2.

Na terenie Przedszkola nr 370 obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu
i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. W przestrzeniach wspólnych zaleca się noszenie
maseczek lub przyłbic.

3.

Przedszkole nr 370 wyposażone jest w środki dezynfekujące, niezbędne do odkażania pomocy
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4.

Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowe termometry, które są dezynfekowane po użyciu w danej
grupie. Instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym stanowi Załącznik nr 3.

5.

Ściśle przestrzegane są zalecenia producentów środków dezynfekujących, zwłaszcza w zakresie czasu
niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

6.

Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów odbywa się w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć
lub po ich zakończeniu.

7.

Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

8.

Na terenie Przedszkola nr 370 przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym
przede wszystkim utrzymania czystości w salach, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów
komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników. Prowadzone są karty
do monitorowania codziennych prac czystościowych i porządkowych w pomieszczeniach sanitarnych,
kuchni i przestrzeniach wspólnych. Nadzór nad wykonywaniem czynności porządkowych
i czystościowych sprawuje kierownik gospodarczy.

9.

Pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe
rękawiczki, maseczki, przyłbice oraz w razie konieczności fartuchy z długim rękawem do użycia
np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych.

10. W wejściu do Przedszkola nr 370 umieszczony został dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk.
Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola, bezwzględnie zobowiązane są do
dezynfekcji rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją skutecznej dezynfekcji rąk
zamieszczona jest przy wejściu do przedszkola.
11. Na tablicach informacyjnych w przedszkolu umieszczono numery telefonów do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Warszawie, szpitali zakaźnych w Warszawie, Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Infolinii GIS i NFZ.
12. W przypadku korzystania przez pracowników przedszkola z rękawic jednorazowych i maseczek
jednorazowych zapewnione są zamykane pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki.
13. Z sali, w której przebywają dzieci, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas
zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
14. Pomieszczenia przedszkola są utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS, z użyciem
certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA:
1.

W przedszkolu funkcjonuje 14 grup (3, 4, 5, 6-latki), liczących maksymalnie 25 dzieci, przyjętych do
przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 oraz kontynuujących edukację
przedszkolną w Przedszkolu nr 370.

2.

W miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych, każda grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

3.

W miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych, do grupy przyporządkowane są te same
nauczycielki i pracownicy obsługi.

4.

W miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych, ogranicza się stykanie poszczególnych grup dzieci,
poprzez wyznaczenie różnych godzin funkcjonowania poszczególnych grup i różne godziny pobytu
w ogrodzie przedszkolnym.

5.

W holu głównym przedszkola, w tzw. „Strefie Rodzica”, wyznaczeni pracownicy będą „przejmować”
dzieci od rodzica/opiekuna. Wyjątek (w ograniczeniu czasowym) stanowić będą nowo przyjęte 3 - latki,
z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich środowisku, których
rodzice/opiekunowie będą mogli przyprowadzić pod salę (z obowiązkowym zachowaniem reżimu
sanitarnego). Rodzice/opiekunowie dzieci 4- letnich będą mogli (w ograniczeniu czasowym) wejść do
szatni przedszkolnej (z obowiązkowym zachowaniem reżimu sanitarnego) i jednocześnie są
zobowiązani do nieprzekraczania ciągu komunikacyjnego, wyznaczonego taśmami.

6.

Tylko wyznaczony pracownik przedszkola informuje nauczyciela, przez domofon, o przybyciu dziecka
(przyprowadzenie dziecka) oraz o przybyciu rodzica/opiekuna po dziecko (odbiór dziecka).

7.

Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka, zobowiązany jest
do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz
zachowania dystansu społecznego.

8.

Dziecko nie powinno przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

9.

Leżakowanie będzie się odbywać tylko w grupach 3-latków, jednakże uwzględniane będą indywidualne
potrzeby wszystkich przedszkolaków w tym zakresie.

10. Zajęcia dydaktyczne trwają 15 minut dla dzieci 3 i 4-letnich oraz 30 minut dla dzieci 5 i 6-letnich
z zachowaniem tygodniowego czasu trwania zajęć, wynikającego z ramowego rozkładu dnia.
Dopuszcza się możliwość skrócenia zajęć w salach w zamian za organizację zajęć na świeżym
powietrzu.
11. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu
i konieczność ich stosowania, m.in.:



częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;
unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.

12. Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po
korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.
13. Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci tak, aby unikać większych skupisk dzieci
w sali.
14. Sale wszystkich grup oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę i w każdej
sprzyjającej temu sytuacji.
15. Zapewnia się taką organizację pracy przedszkola, która ogranicza gromadzenie się wszystkich dzieci
w określonym miejscu w przestrzeni przedszkola, także na placu zabaw. W okresie trwania epidemii
ze względów bezpieczeństwa nie będą organizowane zajęcia dodatkowe (klubiki, kółka zainteresowań)
oraz imprezy okolicznościowe.

16. Korzystanie z gabinetu logopedy i psychologa jest możliwe na zasadach ustalonych przez dyrektora,
uwzględniających wytyczne MZ, GIS i MEN.
17. Ogród przedszkolny został podzielony na 3 części, by umożliwić poszczególnym grupom jak
najdłuższy czas pobytu na powietrzu, z wykluczeniem stykania się ze sobą dzieci z różnych grup.
18. Grupy wychodzą na zewnątrz zgodnie z ustalonym grafikiem i przedziałem godzinowym. Każdy
nauczyciel ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego przedziału godzinowego. Przedziały
godzinowe przebywania na zewnątrz zostają ustalone tak, aby uniemożliwić spotykanie się/mijanie grup
w ciągach komunikacyjnych.
19. Istnieje możliwość zamiany godzin wyjścia na zewnątrz pomiędzy grupami po wcześniejszym
ustaleniu.
20. Poza wyznaczonymi godzinami pobytu w ogrodzie, dzieci mogą korzystać z patio. Godziny
użytkowania patio są uzależnione od zajęć w grupach oraz dostosowane do grafiku zabaw w ogrodzie
tak, by minimalizować kontakt dzieci i opiekunów między grupami.
21. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym i na patio należy codziennie czyścić z użyciem detergentów lub
dezynfekować przed wejściem dzieci.
22. W przypadku zmianowości grup i korzystania z tych samych urządzeń, czyszczenie powinno odbyć się
przed korzystaniem przez kolejną grupę.
23. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw i patio, Dyrektor
Przedszkola zarządzi wyłączenie ich z użytku placu zabaw.
24. Z użytkowania na placu zabaw wyłączone są piaskownice.
25. W przypadku odbioru dziecka z ogrodu rodzic zobowiązany jest nie przekraczać granicy wyznaczonej
naklejoną taśmą (tuż przed schodami prowadzącymi na plac zabaw).

PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW:
1.

Wprowadza się zasadę szczególnej ostrożności, dotyczącej zabezpieczenia pracowników kuchni,
w miarę możliwości zachować odległość stanowisk pracy (1,5 m), a jeśli to niemożliwe – środki
ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

2.

Szczególną zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

3.

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min.
60°C lub je wyparzać.

4.

Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych pojemników i sztućców.

5.

Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

6.

Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni na wózki kelnerskie i przekazywane
pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu.

7.

Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty
stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie.

8.

Obowiązuje częste mycie rąk i stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez
opakowań.

9.

Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz, w miarę możliwości, personelem
opiekującym się dziećmi.

10. Zmywanie/ sprzątanie po zakończonym posiłku powinno przebiegać naprzemiennie, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności: zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, tak, aby zminimalizować
kontakt między personelem obsługi
11. Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie
zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.
12. Konieczne jest korzystanie wyłącznie z usług sprawdzonych dostawców.
13. Konieczne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA:
1.

Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w izolatce - odrębnym
pomieszczeniu przekształconym z pokoju dydaktycznego.

2.

Dziecko znajduje się w izolatce pod opieką pracownika przedszkola, wyznaczonego przez dyrektora.

3.

Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała - po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców




jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,6°C lub wyżej – należy powiadomić
rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola i przypomnieć
o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
jeżeli pomiar wynosi pomiędzy 37,2°C-37,5°C – należy powiadomić rodziców dziecka i ustalić
ewentualną konieczność odebrania dziecka z przedszkola.

4.

Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących
objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5.

Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania
dyrektora o wyniku badania przez lekarza.

6.

Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący (Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe),
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o podejrzeniu zakażenia dziecka.

7.

Rodzice dzieci z grupy, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej
sytuacji.

8.

Obszar, w którym poruszało się dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

9.

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.

10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą
innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

POSTĘPOWANIE
PRZEDSZKOLA:
1.

W

PRZYPADKU

PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA

U

PRACOWNIKA

Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy
kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje
o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia – izolatki (odrębnego
pomieszczeniu przekształconego z pokoju dydaktycznego), unikając kontaktu z innymi osobami;
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt
z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje
dyrektora przedszkola.
2.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu
sprzątaniu.

3.

Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4.

W przypadku zaobserwowania u pracownika innych objawów chorobowych stosuje się działania
opisane w pkt. 1).

5.

Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w pkt. 4 postanowień ogólnych procedury, nie mogą
przychodzić do pracy.

6.

Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organ prowadzący
(Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe).

7.

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

8.

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.

9.

Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą
innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE:
1.

Definicja KONTAKTU obejmuje:

2.

a) każdego pracownika przedszkola, rodzica/opiekuna, pozostającego w bezpośrednim kontakcie
z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan
zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności
udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia
wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność,
problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-

3.

4.

epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Pozostali pracownicy nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli
wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji przez służby sanitarne - w zależności od
rodzaju tych objawów.
Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze
służbami sanitarnymi.

POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-COV-2 NA TERENIE PRZEDSZKOLA:
1.

Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji
i w porozumieniu z organem prowadzącym (Burmistrzem Dzielnicy), po uzyskaniu pozytywnej opinii
sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki (zawieszeniu zajęć)/ zmianie modelu
kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2.

Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący
(Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe) i Kuratorium Oświaty w Warszawie, zgodnie ze schematem
procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.

3.

W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do
stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy
należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4.

Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą
innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

5.

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub
jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21,
01-864 Warszawa.

2.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864
Warszawa, kontakt:





Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,
Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,
Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900
Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

3.

Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole strefą
żółtą lub czerwoną a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego
Inspektora Sanitarnego.

4.

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać Dyrektor Przedszkola nr 370 z własnej
inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5.

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Załącznik nr 1 do „Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 370 od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego
pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego”

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………
Grupa:………………………………………………………
I.

II.

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z:
a. „Procedurą organizacji pracy Przedszkola nr 370 od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego
pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego”, która
została przesłana do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej
Przedszkola nr 370.
b. „Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, wydanymi 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) dalej „Wytyczne przeciwepidemiczne GIS” i zobowiązuję się do ich stosowania.
Oświadczam, iż jestem świadom, że zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego zawartymi
w „Wytycznych przeciwepidemicznych GIS”:
 do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną,
 dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe,
 jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.
Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia drogą mailową lub telefoniczną Dyrektora
Przedszkola nr 370 w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania mojego dziecka do
przedszkola.

III. Jestem świadom/ świadoma, iż mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych
wszelkich środków ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
IV. Podaję aktualne numery telefonów do natychmiastowego kontaktu i zobowiązuję się do natychmiastowego
odbioru dziecka w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
Mama/opiekun prawny ………………………………………………………….
Tata/ opiekun prawny ………………………………………………………….
…………………….
data

……………………………………………………………..
podpisy rodziców / opiekunów prawnych dziecka

Niniejszym wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii COVID-19, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, na badanie temperatury ciała mojego dziecka codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do
przedszkola oraz w trakcie jego pobytu w przedszkolu. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań
prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.
…………………….
data

……………………………………………………………..
podpisy rodziców / opiekunów prawnych dziecka

Niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie imienia i nazwiska mojego oraz dziecka i numerów telefonów
w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19
do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
…………………….
data

……………………………………………………………..
podpisy rodziców / opiekunów prawnych dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Dyrektor Przedszkola nr 370 z siedzibą w Warszawie, ul. Umińskiego 11 (Administrator). Dane kontaktowe
Administratora: przedszkole370@poczta.idsl.pl, tel. 22 613-87-69
Dane osobowe dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych zebrane w związku z działalnością dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą Administratora oraz przeciwdziałaniem, zwalczaniem, a w szczególności zapobieganiem
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 są przetwarzana w celu :



wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – zapewnienia bezpieczeństwa dzieci (Podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
ochroną interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO );

w związku z:
 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 Ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na podstawie art.
17 ww. ustawy.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonywania
przez Administratora ww. zadań. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą
placówkę. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.
W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:


przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu
w tym zakresie. Chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku
wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem
(np. firmom obsługującym serwer poczty elektronicznej Administratora).
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub złożenia skargi do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej: p370_iod@dbfopld.waw.pl

Załącznik nr 2 do „Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 370 od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego
pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego”

Zgoda na badanie temperatury ciała pracownika Przedszkola nr 370

Niniejszym wyrażam zgodę na dwukrotny w ciągu dnia pomiar przez pracownika Przedszkola nr 370
temperatury mojego ciała na czas trwania stanu epidemii COVID-19 oraz ryzyka zakażenia się wirusem
SARS-Cov-2. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych
i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii, jak również w związku z zapewnieniem
bezpieczeństwa dzieciom oraz personelowi Przedszkola nr 370.

…………………….
data

……………………………………………………………..
podpis pracownika

Niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie mojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu w przypadku
podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19, do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

…………………….
data

……………………………………………………………..
podpis pracownika

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest
Dyrektor Przedszkola nr 370 z siedzibą w Warszawie, ul. Umińskiego 11. Dane osobowe pracowników
zebrane w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych wobec Administratora oraz
przeciwdziałaniem, zwalczaniem, a w szczególności zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 są
przetwarzana w celu: zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom/ pracownikom (podstawa prawna: wykonywanie
zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. E RODO), ochrony interesu publicznego w
dziedzinie zdrowia publicznego, (Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Dane będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji powyższych celów. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o dostęp
do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, złożenia skargi do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także prawo do sprzeciwu wobec
wykorzystywania jej danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. Kontakt w sprawach ochrony
danych osobowych: p370_iod@dbfopld.waw.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w
placówce można uzyskać na stronie internetowej www.przedszkole370.szkolnastrona.pl lub tablicy
informacyjnej w placówce.

Załącznik nr 3 do „Procedury organizacji pracy Przedszkola nr 370 od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego
pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego”

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pomiaru temperatury dokonują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora Przedszkola nr 370.
Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów/pracowników na pomiar temperatury ciała dziecka.
Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się
z instrukcją obsługi producenta urządzenia.
Sposób pomiaru:
a) włącz urządzenie,
b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,
c) należy dokonać pomiaru temperatury ciała zgodnie z instrukcją obsługi,
d) jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik był jak
najdokładniejszy,
e) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być udostępniony
osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u dziecka wynik
pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi przedszkola),
f) wyłącz termometr.
Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze sobą
rozmawiać.
Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych
rękawiczkach ochronnych.
Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się
pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.
W odniesieniu do pracownika przedszkola, pierwszy pomiar temperatury jest wykonywany
bezpośrednio przed wejściem pracownika do pracy.
W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,6°C, należy poinformować
Dyrektora przedszkola oraz odizolować taką osobę w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

