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O czym powinniście Państwo
wiedzieć przed podjęciem decyzji
o powrocie dzieci do przedszkola
w okresie epidemii koronawirusa?
część pierwsza
W związku z planowanym powrotem dzieci do przedszkola i pragnę podzielić się
z Państwem kilkoma swoimi przemyśleniami. Sądzę, że tak jak mnie, tak Wam pojawiło
się wiele pytań i wątpliwości – jak teraz będzie wyglądał pobyt dziecka w przedszkolu.

Na początek przegląd wybranych wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego
Od blisko dwóch miesięcy żyjemy w warunkach stanu epidemii, który narzuca
nam wszystkim wiele ograniczeń, a przede wszystkim zaleca znaczne ograniczenie
kontaktów. Ostatnio pojawiła się możliwość uruchomienia przedszkoli i powrotu do nich części dzieci, przy spełnianiu specjalnych rygorów sanitarnych.
Jak podkreśla minister zdrowia trzeba pamiętać, że w kraju nadal obowiązuje
stan epidemii i wszystkich obowiązuje reżim sanitarny. Określają to wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego, skierowane do organu prowadzącego przedszkole, do dyrektora
placówki, nauczycieli i rodziców.
Co z tego praktycznie wynika dla funkcjonowania przedszkola?
1. Przedszkole ma wobec dzieci spełniać funkcje opiekuńcze.
2. Przede wszystkim mają do nich uczęszczać dzieci rodziców pracujących poza
domem, w służbach medycznych, ochronie, w sklepach itp.

3. Grupy dziecięce mają być mniej liczne. Do 12 dzieci w grupie.
4. Przestrzeń sali, w której przebywa grupa dzieci, ma być nie mniejsza niż 4m2
na 1 dziecko i każdego opiekuna.
5. Grupą powinna zajmować się jedna opiekunka.
6. Dzieci nie mogą wychodzić ze swojej sali dla grupy, poza zorganizowanym wyjściem do ogrodu.
7. Organizacja pracy powinna uniemożliwiać stykanie się poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do przedszkola, różne godziny zabawy
na dworze).
8. Z sali grupy należy usunąć przedmioty i sprzęty (w tym zabawki), których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
9. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
10. Dziecko nie może przynosić do przedszkola swoich przedmiotów lub zabawek.
11. Dzieci na powietrzu mają zachować możliwie maksymalną odległość między sobą.
12. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu
lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed
używaniem.
13. Nie ma wyjść poza przedszkole.
14. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
15. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
16. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
17. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki

na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności
np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej
sytuacji).
18. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
19. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola
(szatni), z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.
20. Rodzice/opiekunowie przy wejściu dezynfekują dłonie, zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
21. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
22. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
23. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
24. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
25. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na 1 grupę).
26. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka
jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
27. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem
minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/
opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
W kolejnym pdf. piszę o przesłankach psychologicznych, nad którymi warto
się zastanowić, posyłając dziecko do przedszkola w aktualnych warunkach.

