ANEKS
DO PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie
W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

OGÓLE WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
1. Dziecko u którego w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji nie może
uczestniczyć w zajęciach organizowanych w oddziałach przedszkolnych mieszczących
się w Szkole Podstawowej nr 137 w Krakowie. Wówczas wszyscy domownicy muszą
pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń sanitarnych i lekarza.
2. Dziecko z objawami kaszlu, kataru, infekcji nie może uczestniczyć w zajęciach
organizowanych w oddziałach przedszkolnych mieszczących się w Szkole
Podstawowej nr 137 w Krakowie.
3. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły z zachowaniem
zasady jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi rygorystycznie zachowując wszelkie środki
ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Rodzice do oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 137
w Krakowie wprowadzają dziecko wejściem:
– Krasnoludki – bocznym
- Mali Odkrywcy – głównym
5. W przedsionku wejścia do szkoły może znajdować się jeden rodzic z dzieckiem.
Pozostałe osoby na wejście czekają przed budynkiem szkoły.
6. Codziennie przy wejściu pracownik szkoły za zgodą i w obecności rodzica mierzy
dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym. Jeżeli temperatura jest prawidłowa,
dziecko może zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego w danym dniu.
7. Po przyjściu do przedszkola dziecko pod opieką nauczyciela myje ręce mydłem i wodą.
8. Rodzic zobowiązany jest zapewnić dziecku worek na obuwie zmienne oraz zestaw
odzieży zamiennej, które przekazuje w dniu przyprowadzenia dziecka do oddziału
przedszkolnego.
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału
przedszkolnego powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników
szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry.
ORGANIZACJA OPIEKI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali.
2. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani są ci sami
opiekunowie.
3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
4. Z sali zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować.
5. Wszystkie przedmioty używane podczas pracy z dziećmi są dezynfekowane po
każdorazowym użyciu według procedur utrzymania czystości obowiązujących w
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Szkole Podstawowej nr 137 im. Prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi w
Krakowie.
6. Na teren oddziału przedszkolnego dziecko nie może wnosić swoich zabawek.
7. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
8. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący minimum
1,5 metra.
9. 28 sierpnia i 31 sierpnia na terenie szkoły zostaną zorganizowane zajęcia adaptacyjne
dla dzieci nowo przyjętych do grupy Krasnoludków.
10. Podczas zajęć adaptacyjnych może uczestniczyć jeden rodzic/opiekun z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
11. Dzieci na terenie oddziału przedszkolnego nie mogą myć zębów.
12. W trakcie przebywania w oddziale przedszkolnym dzieci będą korzystały z pobytu na
świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
13. Sprzęt wykorzystywany podczas zabaw na świeżym powietrzu jest dezynfekowany po
każdorazowym użyciu według procedur utrzymania czystości obowiązujących w
Szkole Podstawowej nr 137 im. Prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi w
Krakowie.
14. Wychowawcy grup zobowiązani są do przestrzegania obowiązku częstego i regularnego
mycia rąk dzieciom w celu zapewnienia higieny.
15. Odpoczynek na leżakach odbywać się będzie z zachowaniem bezpiecznej odległości.
16. Po każdym odpoczynku leżaki będą dezynfekowane z zachowaniem środków
ostrożności.
17. W przypadku podejrzenia infekcji spowodowanej koronawirusem dziecko zostanie
natychmiast odizolowane od grupy i umieszczone wraz z wychowawcą w izolatce z
zapewnieniem minimum 2 metrów odległości między sobą.
18. W przypadku podejrzenia infekcji spowodowanej koronawirusem rodzice/opiekunowie
prawni natychmiast zostaną poinformowani o konieczności pilnego odbioru dziecka z
oddziału przedszkolnego.
ORGANIZACJA ŻYWIENIA
Posiłki porcjowane przywożone będą przez catering Baby Food - Paweł Skubiński.
Dostawca posiłków nie wchodzi na teren szkoły.
Jedzenie przekazywane jest w przedsionku wejścia do szkoły.
Po każdej grupie, która spożyła posiłek odkażane będą blaty, ławeczki, poręcze, klamki,
włączniki.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z użyciem detergentu w
temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza i wyparzane.
1.
2.
3.
4.

NIEZBĘDNE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKÓW
1. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami
przedszkolnymi w Krakowie w razie konieczności powinni posiadać indywidualne
środki ochrony osobistej (maseczkę na usta i nos, rękawiczki jednorazowe a także
fartuch z długim rękawem).
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2. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami
przedszkolnymi w Krakowie zobowiązani są częstego i systematycznego mycia i
odkażania rąk.
3. Wyklucza się angażowanie w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i pracowników powyżej
60. roku życia.
4. Wyklucza się podejmowanie czynności związanych z opieką nad dziećmi osobom
przeziębionym.

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej
przyprowadzania i odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 137 im.
prof. Wiktora Zina w Krakowie oraz aktualne zalecenia GIS i MEN.

3

Zał. nr 1 Zgoda na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka
Kraków,……………………….…

ZGODA RODZICA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY CIAŁA
U DZIECKA

Ja………………………………….(imię i nazwisko rodzica) niżej podpisany
wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka:
…………………………………………………...........(imię i nazwisko dziecka)
podczas wejścia do oddziału przedszkolnego
mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w
Krakowie przy ul. Wrobela 79.

1.
……………………………………………………
2. ……………………………………………………
/podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych/

*Pomiaru temperatury ciała dziecka będzie dokonywał pracownik szkoły.
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Załącznik nr 2 Oświadczenie dla rodziców

Kraków,……………………….…

OŚWIADCZENIE

Niniejszym

oświadczam,

że

zgodnie

z

posiadaną

przeze

mnie

wiedzą

moje

dziecko…………………………………………………. nie ma i nie miało kontaktu z osobą
zakażoną COVID-19, nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie ani w domowej izolacji.
W mojej ocenie dziecko jest zdrowe.
Mam pełną świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą koronawirus i biorę pełną
odpowiedzialność za dobrowolne przyprowadzenie dziecka do oddziału przedszkolnego
mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie.

1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
/podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych/
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