PROCEDURA IV
DOTYCZĄCA POBYTU NA TERENIE PRZEDSZKOLA W SALACH
DYDAKTYCZNYCH, NA PLACU ZABAW, TERENIE PRZEDSZKOLNYM,
SPACERÓW I ORGANIZOWANIA WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLNY
– UZUPEŁNIONA ZALECENIAMI GIS-u ORAZ MINISTRA ZDROWIA NA CZAS
PANDEMII W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I
ZWALCZANIEM COVID-19
I. SALE DYDAKTYCZNE:
1. W wyznaczonej Sali powinna przebywać jedna grupa, której ta sala zostanie
przyporządkowana, grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci, w pewnych uzasadnionych
przypadkach można ją powiększyć o nie więcej niż 2 dzieci.
2. Zalecane jest by grupą zajmowali się przyporządkowani opiekunowie.
3. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą.
4. Sala powinna być wietrzona przynajmniej raz na godzinę.
5. Minimalna przestrzeń do zabawy, zajęć i wypoczynku nie może być mniejsza niż 4 mkw.
na jedno dziecko i jednego opiekuna.
6. W związku z zaleceniami GIS- u z sal dydaktycznych zostają usunięte wszystkie zabawki
oraz przedmioty , których szybka dezynfekcja jest niemożliwa np. pluszami.
7. W salach mogą się znajdować tylko przedmioty i zabawki , które można poddać szybkiej
dezynfekcji lub czyszczeniu za pomocą detergentu.
8. Książki z bajkami do czytania dla dzieci są dostępne tylko dla nauczyciela, który jest
zobowiązany do czytania ich dzieciom i pokazywania ilustracji.
9. Każde dziecko posiada własny podpisany zestaw przyborów do rysowania, malowania lub
pisania, który rozdaje im nauczyciel na czas trwania zajęć poświęconych tym czynnościom, a
po ich zakończeniu musi je zebrać i odłożyć w miejscu niedostępnym dla dzieci.
10. Na koniec dnia sale są sprzątane, czyszczeniu za pomocą detergentu oraz dezynfekowane
i ponownie wietrzone.
II. WYJŚCIA POZA TEREN PRZEDSZKOLA I NA PLAC ZABAW :
1.Wszystkie wyjścia poza teren przedszkolny, spacery i wycieczki (poza teren ogrodu
przedszkolnego ) zostają zawieszone.
2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia kontaktu pomiędzy dziećmi wyjścia na
plac zabaw będą odbywały się w stałych grupach i w systemie zmianowym. Na placu zabaw
tak jak w Sali będzie jednoczasowo przebywała tylko jedna grupa ze swoim opiekunem.

3. Ilość dostępnych sprzętów zostanie ograniczona do tych , które nie wymuszają bliskiego
kontaktu dzieci z nich korzystających.
4.Po każdym wyjściu z placu zabaw dostępne zabawki będą regularnie czyszczone z użyciem
detergentu lub dezynfekowane przed wejściem kolejnej grupy.
5. Po powrocie z placu zabaw opiekunowie dezynfekują ręce przed wejściem do budynku, a
dzieci dokładnie myją ręce wodą z mydłem zgodnie z procedurą mycia rąk, która znajduje się
przy umywalce w łazience.

