Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora z dnia 27.08.20 r.
P.51/0210/24/20
P.51/0101/09/20

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Przedszkolu nr 51 w czasie
pandemii Covid-19 od dnia 01.09.20 r.
1. Dziecko po przyjściu do przedszkola i po umyciu rąk mydłem, przechodzi
z łazienki bezpośrednio do sali.

2. Dziecko na terenie przedszkola nie nosi maseczki zakrywającej usta i nos.
3. Podczas pobytu w przedszkolu, dziecko zapozna się z nowym kodeksem bezpiecznego
przedszkolaka, ze sposobem mycia rąk oraz ze sposobem zachowania się podczas
kichania i kasłania.

4. Dziecko w trakcie pobytu w przedszkolu będzie przechodzić do innych pomieszczeń
tylko wg schematu oznaczeń na podłodze.

5. Przy stolikach dzieci będą się bawić zachowując bezpieczną i odpowiednią odległość
od siebie.

6. Dzieci podczas zabaw dowolnych w sali będą kierować się schematami oznaczonymi
na podłodze, które wyznaczają bezpieczny odstęp dziecka od dziecka.

7. Podczas wyjść na świeże powietrze do parku dzieci będą utrzymywały bezpieczny,
społeczny odstęp od osób trzecich.

8. Posiłki dzieci będą spożywały z zachowaniem odpowiedniej odległości – szczegóły
zawarte w procedurze przygotowywania i wydawania posiłków.

9. Przed każdym wyjściem i wejściem do sali dzieci będą myły ręce zgodnie z instrukcją
zamieszczoną przy umywalkach.

10. W łazience podczas czynności higienicznych dzieci będą zachowywać bezpieczną
odległość względem siebie. - zawarte w procedurze przygotowywania i wydawania
posiłków.

11. Co godzinę sale będą wietrzone tzn. że wszystkie okna w pomieszczeniu są wówczas
otwarte (w tym czasie w sali nie ma dzieci) lub bez przerwy jeśli pogoda sprzyja
otwarciu chociaż jednego okna w sali - zawarte w procedurze czyszczenia
i dezynfekcji pomieszczeń.
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12. Po zakończonym dniu pobytu dzieci w przedszkolu wszystkie zabawki którymi bawiły
się dzieci w sali będą dezynfekowane - zawarte w procedurze czyszczenia
i dezynfekcji pomieszczeń.

13. Zasady, których nie zawiera niniejsza procedura uregulowane są procedurami
stanowiącymi załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 24 z dnia 27.08.20 r.
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