Rekomendacje Prezydenta Miasta Bialegostoku do procedur
bezpieczeristwa obowi4zujqcych w przedszkolach Miasta
Bialegostoku od I wrzeSnia 2020 r.

I.

Cele

Celem rekomendacji jest wskazanie mo2liwych rozwiEzai, maj4cych za zadanie wsparcie
zwi4zku
przygotowaniu zasad organizacji pracy przedszkola
dyrektor6w
z zagroZenierr zakazenia COVID- I 9 i w celu unikniEcia rozprzestrzeniania sig wirusa.

w
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Orgurizacja pracy przedszkoli Miasta Bialystok powinna uwzglgdnia6 wytyczne Ministerstwa
Gl6wnego Inspektoratu Sanitamego
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia
dla przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieckiern w wieku do lat 3.
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II.

W zakresie zasad rzvorowadzania i odbierania dziec rekomenduie sie:
l. do przedszkola mo2e tczEszczat dziecko zdrowe, bez objaw6w chorobowych
sugeruj4cych infekcjg dr6g oddechowych oraz w sytuacji gdy domownicy
nie przebl,rvaj4 na kwarantanniet

2.

przedszkola i z niego odbierane
przez rodzic6wlopiekun6w bez objaw6w chorobowych, w drodze do i z przedszkola

dzieci mogq by6 przyprowadzane

do

rodzice /opiekunowie z dziecmi przestrzegaj4 aktualnych przepis6w prawa dotycz4cych
zachowania w przestrzeni publicmej;

odbierane przez jdnego rodzicalopiekun4 w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sig odbi6r dziecka przez upowaZnione osoby pelnoletnie;

3. dzieci

4.

mog4

byi

dzteci przyprowadzone s4 do godziny 8.30, po tym czasie wykonywane s4 prace
porz4dkowe i dezynfekcja po mieszczef, przedszkolnych;

5. w miarg mo2liwoSci

ralezy ograniczy6 przebywanie w przedszkolu os6b z zewn4tn
do niezbgdnego minimum, obowi4zuje stosowanie Srodk6w ochronnych: oslona ust
i nos4 rgkawiczki jednorazowe lub dezynfekcja r4k;

6.

IIl.

rodziceiopiekunowie mog4 w chodzit z dziecmi do szatni przedszkokrcj z zachowaniern
zasady-7 rodzic z dzieckiem/dziecmi lub w odstEpie 1.5 m od kolejnego rodzica
z dzieckiern/ dzie(mi, przy czym naleZy rygorystyc znie przestrzegad wszelkich Srodk6w
ostroinoSci (oslona ust i nosa, rgkawiczki jednorazowe lub dezynfekcja r4k).

W zakresie orsanizacii zaie 6 w przedszkolu rekomenduie sie:
zapewnienie sposob6w szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicarnilopiekunami
dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji
na odleglo6i. W zwiqzku z powy2szym rodzic zobowipanyjest do podania aktualnego
numeru telefonu, adresu e-maill

godzinach pracy oddzialu przebyrva w wyznaczonej sali.
Poza godzinami pracy oddziafu przedszkole sprawuje opiekg w grupach dyzumych
(l4czonych);

2. kaida grupa dzieci w
3.

zaleca siE organizacjg le2akowania./odpoczynku

z

zachowaniem zasad higieny.

Wskazane jest pranie po5cieli raz w tygodniu;

4. za zgod4 rodzica dopuszcza sig pomiar temperatury

ciata dziecka

w

przypadku

wyst4pienia niepokoj4cych objaw6w chorobowych;

5. przedszkolom, kt6re nie posiadajq wlasnego placu zabaw rekomendowane s4 spacery;
6. na teranie przedszkola mog4 byd organizowane zajgcia dodatkowe i kola zainteresowai;
7. przedszkol4 kt6re realizuj4 projekty unijne organizuj 4 zajgcia dodatkowe zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie;

8. w

przypadku wyjS6 poza teren przedszkola na terenie Miasta Bialystok (spacer,
wycieczka, teatr, kino, muzeum) zaleca siE zachowanie odpowiedniego dystansu
spolecznego i dostosowanie sig do obowi4zuj 4cych zasadbezpieczeristwa;

9. zebrania nauczycieli z rodzicunilopiekunami powinny byd
zgo dnie

zaplanowane

z zasadarti bezpieczeristwa.

W przypadku wyodrgbnienia strefy z6ltej (czerwonej), z uwagi na wigksze ryzyko zaktlenia
wirusem COVID -19, Prezydent Miasta Bialegostoku rekomenduje wprowadzenie ksztalcenia
hybrydowego (mieszanego) lub innych rozwi4zah organizacylnych, zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami prawa.

IV. W zakresie

hisienv czvszczenia

i

d

fekc I

DO mleszczen I D owierzchni

rekomenduie sig:

l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

umieszczenie na drzwiach gl6wnych przedszkola numer6w telefon6w do Sanepidu,
oddzialu zak nego, z kt6rymi naleZy sig kontaktowad w przypadku stwierdzenia
objaw6w chorobowych;
dezynfekowanie r4kkeddorazowo, przy wej5ciu do budynku przedszkola;
monitorowanie prac porz4dkowych, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem utrz).rnania
czysto5ci w salach oddziat6w, ci4gach komunikacyjnych, w tym np. porgczy, klamek,
blat6w. wl4cznik6w. klawiarur itp. ;
przestrzegante zasad u2ycia Srodk6w oraz wietrzenia pomieszczefi tak, aby dzieci
nie byly naraZone na wdychanie opar6w Srodk6w sfu24cych do dezynfekcji;
rozrnieszczenie w toaletach informacji/plakat6w z zasadarni prawidlowego
mycia/dezynfekcj i r4k;
promowanie przez pracownik6w kadry pedago $cmej i niepedagogicznej zasad higieny
oraz uwra:Zliwianie dzieci na ich przestrzegarie;
poinformowanie dzieci o ryzyku, jakie niesie ze sob4 nieprzestrzeganie zasad higieny
oraz wskaz6wek Gl6wnego Inspektora Sanitamego;
wyodrgbnienie pomieszczenia/miejsca izolacyjnego w przypadku podejrzenia
zaka2enia

V.

COVID-l9 u dziecka/pracownika.

W orzwadku Dodeirzenia zak^Lenia COYID- 19 u dziecka/oracownika:
1. jezeli u dziecka/pracownika przebywaj4cego w przedszkolu wystEpi4 niepokojqce
objawy typu: podwyZszona temperatura, kaszel, dusznoSci, naleZy niezwlocznie
powiadomi6 rodzic6w (w przypadku dziecka) oraz odizolowai dziecko/pracownika

miejscu do tego przygotowanym (izolatorium). Szczeg6lowe procedury w tym
zaVresie przy gotowuj e Dyektor przedszkola;
o podejrzeniu zakttZetia dyrektor powinien powiadomii Powiatowq Stacjg SanitamoEpiderniologicznq w Bialymstoku tel. 85 7325236 fub 222 500 115 oraz organ
prowadz4cy przedszkole (Departament Edukacji tel. 85 869 6330);
wszeikie dzialania podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Powiatow4 Stacj4
Sanitamo-Epiderniologicznq i organem prowadzqcym;
w przypadku potwierdzonego zaktlenia COVID-l9 na terenie przedszkola powinny
zostac zastosowane zalecenia palistwowego powiatowego inspektora sanitamego
dostgpne na stronie https://www.gov.pl/weblkoronawirus odnoszqce sig
do os6b, kt6re mialy kontakl z zakt2orrym.
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2.
3.
4.

VL

e za wdroienie procedur bezpieczeristwa:
Osobv od
w oparciu o rekomendacje Prezydenta Miasta Bialegostoku,
przedszkola,
kt6ry
dyrektor
opracowuje szczeg6lowy wewngtrzny regulamin/procedury funkcjonowania
przedszkola w czasie epidernii, z uwzglgdnienian specyfiki plac6wki, zaleceri
wskazanych w wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia
i Gl6wnego Inspektoratu Sanitamego oraz aktualnych przepis6w prawa. Dokumenty
powinny odzwierciedlad aktualny stan prawny.

W zwiqzku z

obecn4 szczeg6lnie trudn4 sytuacjq epidemicznq

i w

trosce
o bezpieczef stwo oraz zdrowie pracownik6w bialostockiej oSwiaty, Prerydent Miasta
Bialegostoku - w zale2no5ci od przyjgtych rozwi4zafi formalno-prawnych - umoiliwi
wszystkim chgtnym pracownikom przedszkola skorrystanie z bezplatnego
szczepienia przeciw grypie.
TA
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Podstawa prawna:

1.

2.
3.

a/r-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910
zezm.);
Rozporz4dzente Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeistwa higieny w publicznych niepublicznych szkolach
i placowkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)
Rozporz4dzerie Ministra Edukacji Narodowej z drua 20 marca 2020 r. w sprawie
szczeg6lnych rozwi4zaiw okresie czasowego ograriczenia funkcjonowania jednostek
zwalczaniern
systemu oSwiaty w zwi4zkt z zapobieganiem , przeciwdzialaniern
COVID-I9 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze nt.);
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4.

Rozpotz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oSwiaty w z$4zk:.t
z zapobieganiem, przeciwdzialaniern i zwalczaniem COVID-l9 (Dz.U.z2020r.,poz.
1389 ze zm.).
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Szczeg6lowe wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowta Gl6wnego
Inspektora Sanitamego dla publicmych i niepublicmych szkol i plac6wek od 1 wrze6nia
202Q r. znajdtjq siE na stronie www.gov.pl oraz www.gis.gov.p1.

