PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19
W PUNKCIE OPIEKI DZIENNEJ
//NIEDŹWIADKOWO//

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze

PROCEDURY

BEZPIECZEŃSTWA

W

ZWIĄZKU

Z

ZAPOBIEGANIEM

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 na terenie placówki //NIEDŹWIADKOWO// dotyczą
wszystkich pracowników, Rodziców/Opiekunów oraz Dzieci.
2. Celem

wprowadzenia

procedur

jest

zminimalizowanie

zagrożeń

zakażenia

koronawirusem, przy jednoczesnym tradycyjnym zachowaniu sposobu funkcjonowania
placówki.
3. Procedury określają działania, mające na celu zminimalizowanie ryzyko zakażenia,
ale nie stanowią 100% zabezpieczenia przed istniejącym ryzykiem.

§2
OBOWIĄZKI PUNKTU OPIEKI DZIENNEJ

1. Punkt Opieki Dziennej działa zgodnie z wytycznymi organów zewnętrznych.
2. Punkt Opieki Dziennej stosuje następujące środki bezpieczeństwa:
•

do dyspozycji wszystkich osób, przebywających na terenie placówki są: środki
do mycia i dezynfekcji rąk, jednorazowe ręczniki papierowe;

•

każda osoba wchodząca do placówki ma sprawdzaną temperaturę ciała
termometrem bezdotykowym przez personel placówki;

•

wszystkie pomieszczenia i części wspólne są często wietrzone w ciągu dnia;

•

wszystkie pomieszczenia i części wspólne są codziennie myte i dezynfekowane
(w tym także zabawki);

•

w ciągu każdego dnia kilkukrotnie dezynfekowane są klamki i poręcze w całym
budynku;

•

usuwa się z terenu placówki elementy, których dezynfekować nie można
(np. maskotki pluszowe);

•

przyjmowanie Dzieci codziennie następuje zgodnie z Regulaminem placówki;

•

w przypadku wystąpienia stanów chorobowych u Dziecka (tj. objawy takie jak:
gorączka, katar, kaszel, itp.) w ciągu dnia postępuje się zgodnie z przyjętym
Regulaminem placówki;

•

Pracownicy Punktu przestrzegają rozszerzonych zasad higieny (częstsze mycie
i dezynfekcja rąk, wzmożona samoobserwacja stanu zdrowia) oraz pilnują
ich u Dzieci.
§3
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania niniejszych Procedur i współpracowania
z personelem //NIEDŹWIADKOWA// w zakresie ich realizacji.
2. Rodzice powinni stosować następujące wzmożone środki bezpieczeństwa:
•

każda osoba dorosła wchodząca do placówki ma obowiązek noszenia maseczki,
zakrywającej usta i nos (dotyczy to także Rodziców/Opiekunów, których Dzieci
przebywają w okresie adaptacyjnym);

•

nie zezwala się na wnoszenie przez Dzieci zabawek prywatnych;

•

Rodzice/Opiekunowie wraz z Dziećmi wchodzą i wychodzą wejściem specjalnie
wyznaczonym (prowadzącym prosto do szatni);

•

Rodzice/Opiekunowie powinni przekazywać aktualne i prawdziwe informacje
o stanie zdrowia swoim i Dziecka;
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej
placówki i obowiązują do odwołania.
2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują wszystkich pracowników, Rodziców/Opiekunów,
Dzieci, a także osoby przebywające gościnnie na terenie placówki.
3. Procedury bezpieczeństwa mogą ulec modyfikacjom w dowolnym momencie trwania
roku szkolnego (zastrzega się możliwość ich zaostrzenia).
4. Osobą

decyzyjną

w

zakresie

sprawowania

kontroli

i zniesieniem/rozszerzeniem procedur jest Dyrektor placówki.

nad

przestrzeganiem

