GŁowNY lN§PEKToR SAN|TARNY
Jorosfow pinkos

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego lnspektora §anitarnegn
z dnia 4 maja 2020 r.1
dla przedsrkoli, 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. § pkt Z ustawy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej
lnspekcji§anitarnej {§z. U. z 2019 r. poz. 59, oraz zżO}a r. poz. 3ż2,374 i 5§7}
Organizacja apieki w podmiocie:
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Do Brupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

W grupie może przebywać do Iż dzieci. W uzasadnionych przypadkaeh za zgodą organu
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci- nie więcej niż o 2.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabaiĄ i zajęć dla dzieci w sali nie może być
mniejsza niż 4 m2 na 1dziecko i każdego opiekuna*.
* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiarowego żywienia,
pomocniczycłl (ciqgów kamunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porzqdkowych,
magazynowycłl, higienicznosanitarnych - np. łłzienek,ustępów)- Nie należy sumawuć
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Jedna §rupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali {zalecenia doĘczqce
spożywa nia posiłków poniżej}.

pawierzchni sal dla dzieci i przeliczać łqcznejjej powierzchni ną limit miejsc. Pawierzcłłnię
każdej sali wylicza się z uwzględnienłem mebłi oraz innych sprzętów w niej się
znajdujqcych.

W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmicty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować {np. pluszowe zabawki}. Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcre itp.} należy je dcktadnie
czyścićlub dezynfekować.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki

przedmiotów lub zabawek.

placówki niepotr:zebnych

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwŁ a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.

Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą
poszczególnych grup dzieci {np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne
godziny zabawy na dworze},
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Pierwsza aktualizacja
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Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
podmiotu, wynoszący min. 1.5 m.
Per§§nel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmiOraz per§onelem opiekującym
się dziećmi.

Rodzice

i

opiekunowie przyprowadzającylodbierający dzieci

dolz podmiotu

zachowaĆ dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak
i ich rodziców wynoszący min. 2 m,
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mają

innych dzieci

Rodzice mo§ą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu,
z ząchowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica
z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środkówostrożności
{min. osłona ust i nosa, rękawiczkijednorazowe lub dezynfekcja rąk}.

Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

Dziecido podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
Jeż€li w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności(min. osłona ust i no§a, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe}.
Należy zapewniĆ sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego {minimum 1termometr na
podmiot} - dezynfekcja po użyciu w danej grupie, W przypadku posiadania innych
termometrów, niż termametr bezdotykowy, koniecznośćjego dezynfekcji po każdym
użyciu.

Naleźy uzyskać zgodę rodzicó{opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli
zaistnieje taka konieczność,w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
JeŚli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 rn
odległościod innych osób i niezwłocznie powiadomić rodzicó{opiekunów w celu pilnego
odebrania dziecka z podmiotu
Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżympowietrzu na terenie podmiotu,
przy zachowa n iu możliwie maksyma lnej odległości,zmianowości grup.
Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu
lub dezynfekowany, jeślinie ma takiej możliwościnależy zabezpieczyć go przed
używaniem.

Nie należy organizować żadnych wyjśćpoza teren podmiotu {np. spacer do parku}.
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pornieszceeń i powierzchni
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Przed wejściemdo budynku należy umożliwić skorzystanie z pĘnu dezynfekującego do rąk
oraz zamieŚciĆ informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe,
wchodzące do podmiotu.

Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekgwali dłonie przy wejściulub
zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
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Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Rekomenduje §ię monitoring codziennych prac pcrządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzyrnywania w czystościciągów komunikacyjnych, dezynfekcji

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posifków, k|awiatury, włączników,
Przeprowadzając dezynfekcję naleźy ściśleprzestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środkado dezynfekcji. Ważne jest ścisłeprzestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby
dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służącychdo dezynfekcji.
Per§onel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być
zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki
na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem {do użycia np. do przeprowadzania
zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
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Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk * instrukcje,

'

Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet,

€astronomia

Należy wyłączyćźródełkai fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych
dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku
innych dystrybutorów wody zostaty wskazane na stronie internetowej Gl§.
Przy organizacji żywienia {stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do fu nkcjonowania żywienia zbiorowego,
dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożnościdotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwościodległośćstanowisk pracy, a jeśli
to niemożliwe * środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni
i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia
i dezynfekcji stanowisk pracR opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stotowych oraz sztućców.

Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego preeznaczonych, w tym
rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy
krzeseł po każdej grupie" Wielorazowe naczynia isztućce należy myć w.żmywarce
z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC lub je wyparzać.
Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców.iednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podrniotu
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Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną,

Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemamizdrowotnymi.

przygotować {m.in. wyposażenie w środkiochrony i płyn
dezynfekujący} pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie rnożna odizolować

Należy wyznaczyć
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osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusern lub
zachorowania na COV!D-1"9, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni
pozostać
domu skontaktować 5ię telefonicznie u stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
Z. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego lnspektora §anitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na §tronach gis.gov.pl luh
https;//www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakaźenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć §o od
pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ŚciŚle do
wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracowniĘ należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe {klamki, pCIręcze, uchw$y itp,},
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek,
6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp}
potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epiderniologicznej, służb
medycznych.
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Rekomenduje §ię ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściachpodmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
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zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego lnspektora Sanitarnego dostępnych
na stronie gov.pl/web/koronawirusf oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.

Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do w-łaściwejpowiatowej stacji
sanitarno-epid emiologiczn ej w celu konsultacji lub uzyska nia §.orady.
Główn
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Załączniki - in§trukcje:
- mycia rąk
https:/1gis, gov.n|/zd rowie,/zasadv-p rawi§loweFo-rnvqia-ra k/
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- dezynfekcji rąk
https ://Bis.8ov. pl/a ktua l nosci,/ią k,skutecz
- prawidłowego zdejmowania maseczki
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https:l/gis.eov.pl/aktualnosci/iak-prawidlawp-nalozvc-i-zdia§-rylaseczkel
prawidłowego zdejrnowania rękawiczek
https:.#gis,eov,pUąbluą!noscilkorongwirus-iak*prawidlowo-nalozvc-i-zdiac-rekawicę/
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