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Zasady funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi w czasie epidemii,  zasady 
postępowania i współpracy.       

      

 wejście do budynku Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi wiąże się z obowiązkiem:      

a) założonej maski zasłaniającej usta i nos,       

b) zdezynfekowania rąk płynem udostępnionym przez przedszkole przed wejściem do części wspólnej 
szatni przedszkola lub założeniem rękawiczek ochronnych własnych,      

c) stosowania dystansu społecznego min. 1,5 m,      

 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dotyczące ich stosowania,        

 zasady postępowania i współpracy z rodzicami w warunkach epidemii są określone  i 
udostępnione pracownikom Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi,      

 Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi zapewnienia właściwe warunki w czasie pobytu dzieci                      
w placówce poprzez:      

a) Zapewnienie:  

-  tych samych opiekunów (w miarę możliwości organizacyjnych) oraz jednej przydzielonej 

sali dla jednej grupy dzieci, gdzie będą przebywać w godzinach pracy oddziałów (1 ( 8.00 – 

15.30); 2 ( 6.00 – 17.00); 3( 8.00 – 16.00); 4 (8.00 – 17.00); 5 (8.00 – 16.00); 6 (8.00 – 18.00); 

7 (7.30 – 17.30); 8 (7.00 – 17.00); 9 (7.30 – 15.30); 10 (7.30 – 16.00); 11 (8.00 – 15.30); 12 

(7.00 – 16.00).  

- dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola  w wyznaczonych godzinach                                 

1,2,3 (6.00 – 17.00); 4,10 (7.30 – 17.00); 5,9 ( 7.30 – 16.00); 6,12 (7.00 – 18.00); 7,11  (7.30 – 

17.30); 8 (7.00 – 17.00);  ( w miarę możliwości)  

- różne godziny zabawy na dworze  

b) zapewnienie odpowiedniej wielkości sal na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 15 
m2, w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na 
zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże 
powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. 

c) wyposażenie sal do zajęć w meble i przedmioty łatwe do mycia i dezynfekcji (usunięte pluszowe 
zabawki, gry i przedmioty, których nie można poddać procesowi dekontaminacji chemicznej),      

d) zapewnienia bezpiecznego przebywania na terenie ogrodu przedszkolnego - sprzęt na placu zabaw - 
zabezpieczony  przed używaniem, wyznaczony sprzęt – regularnie dezynfekowany 

 nauczyciele mają nadane uprawnienia do nieprzyjmowania dzieci wykazujących objawy 
chorobowe,      

 regularnie przypomina się  dzieciom o wprowadzonych zasadach zdrowotnych poprzez:      

a) częste rozmowy z dziećmi na temat higieny osobistej oraz zagrożeń jej niestosowania,      
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b) udostępnienie plakatów informacyjnych kiedy i jak należy myć ręce,      

c) dopilnowanie umycia rąk po: przyjściu do placówki, po dotykaniu butów lub podłogi, przed                       

i po jedzeniu, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety itp.,  

d)  dawanie przykładu,      

       e)  nie wnoszenie na teren przedszkola zabawek przyniesionych przez dziecko,    

 organizuje się w czasie pandemii wyjścia poza teren placówki, np. spacery przy zachowaniu 
wymaganej odległości od osób trzecich,       

 sale, w których organizowane są zajęcia wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w razie 
potrzeby w czasie zajęć, zwłaszcza podczas prowadzenia zabaw i zajęć ruchowych,      

 unika się organizowania skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, ciągu komunikacyjnym,      

 nie dopuszcza się do grupy dzieci, dziecka z objawami choroby,      

 dziecko z przejawami choroby odizolowuje się od reszty grupy zgodnie z wytycznymi GIS,       

 nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem w razie pogorszenia się stanu zdrowa dziecka 
przebywającego na terenie placówki,      

 wykonuje się pomiary temperatury u dzieci z objawami choroby za pomocą termometru 
bezdotykowego i  inne niż bezdotykowe (dezynfekcji po każdym użyciu).   

 wychodzi się z dziećmi do ogrodu przedszkolnego, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne,  
przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup,      

 sprzęt na placu zabaw zabezpieczony przed ich używaniem, wyznaczony sprzęt – regularnie 
dezynfekowany      

 ogranicza się przebywanie w placówce osób trzecich, jeśli ich obecność nie jest niezbędna do 
wypełniania obowiązków służbowych i zapewnienia bezpieczeństwa,       

 wprowadza się zasady podejmowania gości na terenie placówki z uwzględnieniem  wszelkich 
środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, dystans 
społeczny, wpuszczanie tylko osób bez objawów chorobowych),      

 bezpieczeństwo żywności i żywienia na terenie placówki zapewnia się poprzez zwiększenie 
reżimu sanitarnego w czasie przygotowywania posiłków a także ich konsumpcji - korzystanie                  
z posiłków następuje w miejscu do tego przeznaczonym ( w sali oddziału), czyszczenie blatów 
stołów i krzeseł, 

 zaktualizowany został Plan Higieny o zapisy dotyczące zwiększenia częstotliwości prac 
porządkowych i dezynfekcyjnych,      

 pracownicy wykorzystują środki chemiczne przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni 
narażonych na obecność czynnika biologicznego (tj. środki biobójcze o odpowiednich 
parametrach dostosowanych do sprzątanych powierzchni) - środki, o których mowa, spełniają 
wymagania GIS oraz posiadają dopuszczenie Ministra Zdrowia,      

 zwiększona jest częstotliwość mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz ich elementów wspólnych      
(klamki, uchwyty, rączki, blaty robocze, klawiatura, myszka, komputer, włączniki światła, itp.),      
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 monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania                  
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek                           
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatury, włączników,      

 wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania 
objawów chorobowych, pomieszczenie jest właściwie oznakowane w celu zachowania 
bezwzględnego bezpieczeństwa,      

 udostępniono termometry: bezdotykowy – dwa na placówkę  i inne niż bezdotykowe- jeden na 
grupę,      

 wdrożono, w miarę możliwości, wymagany dystans społeczny między pracownikami  i dziećmi,                     
w tym ich prawnymi opiekunami lub osobami wskazanymi do odbioru (min. 1,5 m),      

 ogranicza się spotkania i narady pracownicze do minimum z zachowaniem dystansu między 
pracownikami min. 1,5 m,      

 personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem 
opiekującym się dziećmi,      

 pracownicy mający kontakt z rodzicami i dziećmi korzystają ze środków ochrony indywidualnej 
(maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, przyłbicę) oraz preparatów do mycia i dezynfekcji 
rąk (płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne, ręczniki jednorazowe),      

 dezynfekcja rąk powinna być wykonana płynem udostępnionym przez przedszkole przed 
wejściem do przedszkola lub założenie rękawiczek ochronnych własnych,      

 zapewniono odrębny, oznakowany kosz na odpady potencjalnie skażone czynnikiem 
biologicznym typu maseczka, rękawiczki, chusteczki higieniczne, itp.      

 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi 

umieszczone są niezbędne do szybkiego reagowania, w związku z zachorowaniem lub 

podejrzeniem                                        o zachorowanie na Covid-19, numery telefonów 

kontaktowych do:  

- stacji sanitarno-epidemiologicznej: 695 422 338, 663 114 439, 782 236 442, 782 277 228, 663 

154 463, 665 386 932      

- służb medycznych 999, 112      

- organu prowadzącego 42 638 48 63   

- kuratora oświaty w Łodzi 42 637 70 55 w. 51       

     


