CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY
W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII COVID 19 WPROWADZA
SIĘ NASTĘPUJĄCE PROCEDURY:
CEL PROCEDURY
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz ustalenie
planów higieny w placówce tak, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażania się od
dziecka chorego lub ustalenie działań minimalizujących to ryzyko. Przedstawiona procedura jest tylko wytyczną do
postępowania. Ze względu na szybko rozwijającą sytuację, informacje zawarte w tym dokumencie mogą podlegać
zmianom wraz z pojawieniem się nowych informacji dotyczących zakażenia koronawirusem COVID-19.
Aktualne informacje znajdują się na stronach: GIS http://gis.gov.pl WHOhttp://gov.pl
1. Podstawowym celem Organu Prowadzącego jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
i utrzymanie higienicznych warunków w placówkach.
2. Bezpieczeństwo dzieci może być zagrożone gdy inne zdrowe dzieci zmuszone są do kontaktu
z chorymi w grupie.
PRZEDMIOT PROCEDURY
Przedmiotem przedstawianej procedury jest określenie:
1. Zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym
2. Objawów choroby
ZAKRES PROCEDURY Wytyczne pojawiające się w omawianej procedurze dotyczą wszystkich pracowników
placówki, wychowanków placówki, a także rodziców/opiekunów prawnych.
DEFINICJE
Choroba- ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu, polega ona na zaburzeniu funkcji
lub uszkodzeniu struktury organizmu. O zaistnieniu choroby można mówić wtedy, gdy działanie czynnika
chorobotwórczego wywołuje niepożądane objawy, różniące się od czynności zdrowego organizmu.
Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy.
Biologiczny czynnik chorobotwórczy- posiadające zdolność wywołania objawów chorobowych drobnoustroje
komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia
materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie
produkty.
Zakażenie- wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego.
Dekontaminacja-proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcje i
sterylizację.
Choroba zakaźna Korona wirus Covid- 19, jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest
wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo
go inaktywować prostymi środkami czystości.
WIRUS przenosi się:
-bezpośrednio droga kropelkową
- zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednia
przyczyną zakażenia.
-pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty
i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilkukilkunastu godzinach.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
2. Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców (opiekunów prawnych) z zakresy omawianej procedury odpowiada
dyrektor placówki.
4. Rodzice powinni wiedzieć że nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, gdy domownicy lub jeden z
domowników jest objęty kwarantanną lub miały kontakt z osobą zakażona koronawirusem SARS-CoV-2,
5. Rodzice powinni wiedzieć, że nie wolno przyprowadzać do placówki dzieci, które są chore tzn.: - wystąpiła
gorączka lub stan podgorączkowy, - pojawił się kaszel, problemy z oddychaniem
( świszczący lub charczący oddech) - katar, - pojawiła się na skórze wysypka, rumień lub świąd, - wystąpiło
zaczerwienienie śluzówek oka, ropna wydzielina, silne łzawienie - objawy żołądkowo-jelitowe tzn, biegunka,
wymioty, bóle brzucha, brak apetytu.
6. Jedynym odstępstwem od tych wytycznych mogą być objawy chorobowe wynikające z alergii dziecka, ale
muszą one być potwierdzone zaświadczeniem od lekarza alergologa, które należy dostarczyć do dyrektora
placówki i opiekuna grupy.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
Z PLACÓWKI
1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze placówki mają zachować dystans społeczny
w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.
2 metry.
2. Dzieci przyprowadzane są tylko w przedziale godzinowym, nie później niż do godziny 9:00.
Po godzinie 9:0O placówka zostaje zamknięta. Rodzic w bezpieczny sposób sygnalizuje przyprowadzenie dziecka
do placówki. Z drzwi wejściowych do placówki dziecko odbierane jest przez wyznaczonego pracownika. Po
zdezynfekowaniu rąk oraz zmierzeniu temperatury , odprowadzone do właściwej grupy . RODZICE NIE
WCHODZĄ NA TEREN PLACÓWKI.
3. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę
zakaźną
4. Dzieci do placówki są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać
dziecka do placówki
6. Dzieci do placówki nie przynoszą żadnych zabawek, koców, poduszek ,itp., jak również nie zabierają niczego z
placówki( kolorowanki, prace plastyczne).
7. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby
8. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do
placówki oraz odnotowanie temperatury w karcie
9. Procedura odbierania dziecka odbywa się z zachowaniem tych samych wytycznych.
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PLACÓWCE
1. Podczas pobytu dziecka w placówce, zostaje mu mierzona kilkukrotnie temperatura i odnotowana
w karcie pomiaru temperatur
3. Z sali zabaw zostają usunięte zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty( puzzle, książki itp.) trudne w codziennej
dezynfekcji
4. Sala zabaw będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę
5. Prace porządkowe, związane z dezynfekcją powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich,
stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. , będą wykonywane podczas pobytu
dziecka w placówce z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
6. Spacery są organizowane tylko w na terenie przynależnym do placówki
7. Opiekun prawny/rodzic kontaktuje się z pracownikami placówki tylko za
pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz telefonu
8. Przyprowadzane dzieci musza być zdrowe – bez kataru – jeśli taki wystąpi nauczyciel zawiadamia rodzica, a
dziecko zostaje umieszczone w osobnym pomieszczeniu. ( tzw. izolatka). Rodzic jest zobowiązany do
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.
9. Możliwa jest zabawa w wyznaczonych godzinach i grupach na wewnętrznym placu
zabaw (według stałego
harmonogramu )
Urządzenia placu zabaw będą dezynfekowane po użyciu przez każdą z grup.
10. Deklaracja zapisu jest równoznaczna z obowiązkiem opłaty za wyżywienie, bez możliwości odwołania. Posiłki
zamawiane są na cały tydzień z góry.

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA ORAZ PODAWANIA POSIŁKÓW
1.Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP w placówce, przygotowywanie posiłków
oraz wydawanie odbywa się pod wzmożonym reżimem sanitarnym

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U DZIECKA LUB
PERSONELU PLACÓWKI W TYM ZACHOROWANIA NA COVID-19
1. Każde dziecko wraz z rodzicem(opiekunem prawnym)przy przyprowadzeniu do placówki ma kontrolowaną
temperaturę ciała, podwyższona temperatura ciała u dziecka powyżej 37,0 stopni Celsjusza dyskwalifikuje go do
wejścia na teren placówki.
2. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w placówce wystąpią objawy chorobowe, mogące świadczyć podejrzenie
zakażeniem Covid 19, dziecko wraz z opiekunem (ubranym w środki ochrony osobistej tj maseczka chirurgiczna,
przyłbica, fartuch ochronny, rękawiczki jednorazowe) udaje się do miejsca odizolowanego(sala izolatka). Opiekun

niezwłocznie informuje telefonicznie rodziców(opiekuna prawnego) o konieczności odebrania dziecka z placówki,
informuje także dyrektora placówki o zaistniałym zdarzeniu. Po przybyciu rodziców zostaje im przekazane dziecko
z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.
3. Zdarzenie to będzie odnotowane w książce objawów chorobowych a rodzice pisemnie potwierdzają odbiór
dziecka.
4. W przypadku gdy rodzic niezwłocznie nie odbierze dziecka chorego na wezwanie opiekuna ,zostanie wezwana
pomoc lekarska, a dziecko może zostać przewiezione do szpitala przez pogotowie ratunkowe.
5. Pracownicy nie podają żadnych lekarstw przeciwgorączkowych, przeciw bólowych, jak
i antybiotyków.
6. Po odbiorze dziecka podejrzanego o chorobę,
przedmioty których dotykało.

należy zdezynfekować miejsce ,w którym przebywało i

7. Opiekun, który przebywał z dzieckiem potencjalnie chorym , musi w bezpieczny sposób ściągnąć środki ochrony
osobistej oraz dokładnie zdezynfekować ręce.
8. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej u dziecka rodzice są zobowiązani poinformować dyrektora placówki
o zachorowaniu dziecka.
9. W przypadku podejrzenia zarażenia dziecka lub pracownika placówki należy odizolować teren. Dyrektor
zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną .

