Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad
i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby
dla osób prowadzących zajęcia dodatkowe z dziećmi
w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni
Podstawa prawna:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)



Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 394, 567)



Oświadczenie Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 25 sierpnia 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374,
567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej
w czasie trwania epidemii koronawirusa.



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)



Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19
oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.
Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami
odpowiedzialnymi za realizację procedury są osoby prowadzące zajęcia dodatkowe.
1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przychodzi do placówki zdrowa. Obowiązuje
zakaz stawiania się na zajęcia z infekcją tj. katarem, kaszlem itp.
2. Osoba wymieniona w pkt. 1 ma obowiązek powiadomienia dyrektora Przedszkola
o następujących faktach:
- zaleceniu Sanepid o odbyciu przez nią lub przez jej domowników kwarantanny;
- zachorowaniu przez nią lub jej domowników na Covid-19;
- zachorowaniu przez osoby, z którymi miała kontakt na Covid-19;
- wystąpieniu Covid-19 w innych placówkach oświatowych, w których prowadzi
zajęcia .

3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe wchodzi i wychodzi z placówki bocznym
wejściem.
4. Przed wejściem na teren placówki obowiązuje ją dezynfekcja rąk, zmierzenie
temperatury i zmiana obuwia.
5. Podczas przebywania w placówce oraz podczas prowadzenia zajęć osoba wymieniona
w pkt. 1 ma obowiązek zachowania dystansu społecznego wobec dzieci, nauczycieli
i pozostałych pracowników przedszkola oraz założenia przyłbicy lub maseczki.
6. Po opuszczeniu zajęć i przed rozpoczęciem zajęć w kolejnych grupach lub z innymi
dziećmi, obowiązkowo dezynfekuje ręce i obuwie, przyłbicę (lub zmienia maseczkę
jednorazową) oraz pomoce dydaktyczne, sprzęt itp., które będą używane podczas
kolejnych zajęć.
7. W sytuacji wystąpienia zachorowania na Covid-19 w innych placówkach
oświatowych, w których osoba wymieniona w pkt. 1 prowadzi także zajęcia
dodatkowe,

jest ona zobowiązana do powstrzymania się od wykonywanych

zajęć w Przedszkolu nr 35 „Pod Żaglami” zajęć, przez okres 10 dni.
Procedura wprowadzona Zarządzeniem nr 8/2020
Dyrektora Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami”
Obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.

Z procedurą zostałam/łem zapoznana/y.
Zobowiązuję się do przestrzegania jej zapisów oraz stosowania zasad reżimu sanitarnego
obowiązującego w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni.

Gdynia, dn.……………………………………..

……………………………………………………………………………….

(Czytelny podpis osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe)

