Załącznik nr 2
ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
1. Grupa dzieci wraz z nauczycielem i pracownikiem obsługi przebywa w wyznaczonej
i stałej sali przedszkolnej.
2. Dziecko przed wejściem do sali dezynfekuje ręce lub myje ręce z użyciem mydła i ciepłej
wody zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.
3. Dzieci codziennie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, w wyznaczonych dla
poszczególnych grup miejsc na placu zabaw, po uprzednim czyszczeniu z użyciem
detergentu lub zdezynfekowaniu przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
4. Sprzęt na placu zabaw jest codziennie czyszczony z użyciem detergentu
i dezynfekowany przed wejściem dzieci.
5. Nauczyciele i pracownicy podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi w
przedszkolu nie muszą zakrywać ust i nosa. Nie ma jednak przeszkód, aby skorzystać z takiej
formy zabezpieczenia.
6. W sali przedszkolnej znajdują się zabawki i pomoce dydaktyczne, które można skutecznie
myć i dezynfekować.
7. Dziecko nie przynosi ze sobą do przedszkola i nie zabiera z przedszkola żadnych
przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
8. W trakcie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym nauczyciele organizują różnorodne
sytuacje edukacyjne, w trakcie których dzieci poznają i stosują zasady higieniczno-sanitarne
w celu zapobiegania chorobom, troski o zdrowie własne i innych.
9. Sala przedszkolna, w której przebywają dzieci jest wietrzona przynajmniej raz na godzinę,
jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć, zabawy i ćwiczenia ruchowe prowadzi się przy
otwartych oknach lub na placu zabaw.
10. Dzieci systematycznie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety,
po zabawie i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
11. Jeśli dziecko w trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym przejawia objawy chorobowe,
zostaje skierowane do „izolatorium”, nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora, który
zgodnie ze ustalonym z rodzicami sposobem szybkiej komunikacji, niezwłocznie powiadamia
rodziców w celu pilnego odebrania dziecka.
12. Nauczyciel udziela konsultacji poprzez dziennik elektroniczny i kontakt telefoniczny
w ustalonych godzinach.
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13. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych, osób upoważnionych
do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
14. Zabawki użyte przez jedno dziecko będą w miarę możliwości dezynfekowane przed
użyciem przez inne dziecko, wychowawca wyznacza miejsce do składowania zabawek przed
ich ponownym użyciem np. pojemnik plastikowy.
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