
         
    Procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznego Żłobka w Liskowie
                   w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

(Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19
listopada 2020 dla  przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w Szkole podstawowej i  innych
form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane
na podstawie art.  8a ust.  5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)). 

                              

                                         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznego  Żłobka

w Liskowie w okresie  pandemii  koronawirusa,  dotyczące  wszystkich  pracowników Żłobka

oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. Celem procedury jest:

a) Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem,

b)  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim

              pracownikom,

c) Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz.

                            ORGANIZACJA PRACY W ŻŁOBKU

1. W salach żłobka zostały usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można  

             skutecznie uprać lub dezynfekować.

2. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

3. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

4. Do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

5. Poszczególne grupy dzieci nie mają ze sobą kontaktu.

6.  W placówce będą przeprowadzane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 7.  Dzieci przebywają w ciągu dnia na świeżym powietrzu przy zachowaniu   

                odległości   oraz zmianowości grup.



8. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony i dezynfekowany.

 9. Dzieci nie przynoszą do żłobka zabawek oraz innych przedmiotów.

 10. Dzieci będą regularnie myły ręce wodą z mydłem.

 11 .Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

  12. Dziecko przed wejściem do żłobka będzie miało mierzoną temperaturę przez

             opiekunów w żłobku.

                         

                  ORGANIZACJA PRACY PERSONELU ŻŁOBKA

1.  Pracownicy przychodzą do pracy zdrowi bez żadnych objawów chorobowych.

                              

                      OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

  1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w  

      placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii

       koronawirusa.

  2  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla wszystkich

        pracowników zatrudnionych w placówce oraz dla dzieci przebywających w żłobku.

3. Dyrektor żłobka musi zapewnić pomieszczenie do izolacji w przypadku podejrzenia

   zakażenia koronawirusem oraz ustalić procedury na wypadek zakażenia koronawirusem w

   placówce.

4. Dyrektor nadzoruje prace opiekunów w każdej grupie.

5. Dyrektor monitoruje przeprowadzanie dezynfekcji przez osobę sprzątającą.

6.  Dyrektor  musi  zapewnić sposoby szybkiej  komunikacji  z  rodzicami/opiekunami  dziecka

(załącznik nr 3).                               

                                                   OBOWIĄZKI OPIEKUNA

           1.   Przed rozpoczęciem pracy opiekun przygotowuje salę do pobytu dziecka (wietrzy



                  sale, sprawdza stan zabawek).

   2.Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej      

                  przestrzeni placówki.

  3.Opiekunowie  mierzą temperaturę dziecku przed wejściem do placówki.

  4.Opiekunowie  odbierają dzieci w szatni żłobka, zachowując   wszelkie środki   ostrożności, 

         ( maseczka, rękawiczki jednorazowe).  Adekwatna sytuacji   jest w   przypadku  

           odbioru dzieci przez rodzica.

  5.Każdorazowo przy wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają     

         ręce płynem do dezynfekcji oraz myją ręce.

  6.Opiekunowie prowadzą zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci.

   7. Opiekunowie starają się na bieżąco dezynfekować zabawki, kiedy sytuacja tego wymaga.

                  

                            OBOWIĄZKI WOŹNEJ/SPRZĄTACZKI

1. Personel sprzątający  przychodzi do pracy zdrowy bez żadnych objawów chorobowych.

2.  Personel sprzątający na bieżąco sprawdza stan pojemników na mydło oraz płyn do

                  dezynfekcji.

3. Personel sprzątający przynajmniej 2 razy dziennie sprząta i dezynfekuje ciągi

      komunikacyjne oraz toalety dla dzieci i pracowników.

  4.Personel sprzątający wypełnia kartę kontroli dezynfekcji.

                                                    OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice  zapoznają  się  z  procedurami  opracowanymi  na  czas  zwiększonego  reżimu

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w żłobku i podpisują stosowne oświadczenia

stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu. 

2. Rodzice przekazują opiekunowi istotne informację o stanie dziecka.



3. Rodzic nie posyła do żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub

             w izolacji.

4. Przyprowadzamy do żłobka dzieci zdrowe.

5. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzic jest zobowiązany do zmierzenia

            dziecku temperatury.

6. Dziecko nie zabiera do placówki żadnych swoich zabawek, książek.

7. Na terenie placówki nie będzie możliwości zostawienia wózka.

8. Rodzic/ opiekun wchodzi z dzieckiem wyłącznie do szatni z zachowaniem zasady  1

             rodzic i dziecko.

9. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze żłobka lub natychmiastowego

            oddzwonienia w przypadku braku kontaktu.

10. Każdy rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną, jednorazowe rękawiczki

             oraz zachować bezpieczną odległość.

                   HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I

                                        POWIERZCHNI

1. Przed wejściem do budynku jest możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować aby robiły to dzieci,

            szczególnie po przyjściu na teren żłobka, przed jedzeniem oraz po powrocie 

              z świeżego powietrza oraz skorzystaniu z toalety.

3. Monitorowanie wszelkich prac porządkowych na terenie placówki poprzez

             wprowadzenie karty kontroli dezynfekcji.

     

    



      PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA   ZAKAŻENIA

         U DZIECI

1. Dziecko u którego stwierdzono podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności,   

            kaszel, gorączka):

a) Opiekun bezzwłocznie odizolowuje dziecko do pomieszczenia IZOLATKA.

               Zawiadamia dyrektora placówki.

b) Opiekun zabezpiecza  się w maseczkę, rękawiczki.

c) Opiekun zostaje z dzieckiem i utrzymuje minimum 2 metrowy dystans.

d) Dyrektor zawiadamia rodziców dziecka

e) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno- epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka

            dzwoni pod 999 lub 112

             POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

             U PERSONELU

1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszność,

            kaszek, gorączka):

a) Niezwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi oraz udaje się do wyznaczonego

             pomieszczenia oraz powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

             opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną.

b)           Dyrektor  zawiadamia  odpowiednie służby.

c)           Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu   

             sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty) 

Rodzic/Opiekun  przyprowadzający  dziecko  do  placówki,  zobowiązany  jest  dostarczyć

poniższe dokumenty:

                                 



                           Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa na terenie Publicznego Żłobka w  Liskowie

                         OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/mój syn

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

nie miała/miał kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem oraz nikt z członków najbliższej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
Stan zdrowia dziecka jest  dobry.  Syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np.
podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni,
ból gardła, itp.
Jednocześnie  oświadczam,  iż  jestem  świadom/świadoma  pełnej  odpowiedzialności  za
dobrowolne posłanie dziecka do Żłobka  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczam, iż zostałam poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin tj.:
-mimo wprowadzonych  w żłobku  obostrzeń  sanitarnych  i  wdrożonych  wszelkich  środków
ochronnych  zdaję  sobie  sprawę,  że  na  terenie  placówki  może  dojść  do  zakażenia
koronawirusem,
- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w żłobku personel/dziecko/rodzic
dziecka – zdaję sobie sprawę iż zarówno moja rodzina jak i najbliższe otoczenie może zostać
skierowane na 14-dniową kwarantannę,
-  w sytuacji wystąpienia zakażenia lub podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu
żłobek zostaje zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie
żłobka oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił
skarg,  zażaleń,  pretensji  do  organu  prowadzącego  będąc  całkowicie  świadom  zagrożenia
epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

                           ……………………………………………………………………..
                                                     data i podpis rodzica/opiekuna



                                       Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa na terenie Publicznego  Żłobka w  Liskowie

………………….……………
(miejscowość, data)

…………………………………….………………………………….…
…………………………………….………………………………….…
…………………………………….………………………………….…
(nazwisko i imię , adres rodzica/opiekuna dziecka)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka

…………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

 przez opiekunów  pracujących w  Żłobku. 

……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 3 do Procedur bezpieczeństwa na terenie Publicznego Żłobka w Liskowie

DEKLARACJA RODZICA
SZYBKA ŚCIEŻKA KONTAKTU

…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

Ja, niżej podpisany/podpisana deklaruję, że do natychmiastowego kontaktu ze mną służą:
- nr telefonu matki………………………………………………….
- nr telefonu ojca …………………………………………………..
- adres email matki ……………………………………………………
- adres email ojca ……………………………………………………

……………………...…………………………………………………………….
(data,, czytelny podpis rodzica


