Zasady dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych,
wczesnego wspomagania rozwoju oraz PFRON
obowiązujące w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo”
w Głownie w okresie PANDEMII COVID-19
Zajęcia rewalidacyjne oraz wczesnego wspomagania rozwoju mają charakter dobrowolny, a
uczestnictwo w nich w formie stacjonarnej będzie zależało od decyzji rodziców dzieci. Przy organizacji
zajęć uwzględnione zostały możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

1. Warunki sanitarne:
 W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną
lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

 Placówka zapewnia środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie
potrzeby) oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania.

 Placówka zapewnia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe). Przy wejściu i w każdym
pomieszczeniu wspólnego użytku (sale terapeutyczne) środki do dezynfekcji.

 Placówka informuje kadrę o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz
przekazuje wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie

 Obowiązują następujące zasady higieny osobistej:
a. higiena rąk (częste mycie i dezynfekcja), w tym szczególnie:


przed i po kontakcie z dzieckiem



po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,



po usunięciu środków ochrony osobistej,



nie noszenie w placówce biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych
pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i
dezynfekcję rąk,



w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz
informowanie dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób
dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,



przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci używanie odpowiednich
środków ochrony indywidualnej

b. higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos)
a. stosowanie środków ochrony osobistej (np. przyłbic, rękawiczek, maseczek itp.)

 Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych
workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach lub specjalnie opisanych koszy znajdujących
się w salach terapeutycznych

 Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
 Nauczyciel/terapeuta informuje dzieci, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek
Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

 Dzieci myją ręce przed zajęciami i po zajęciach.

 Regularne wietrzenie pomieszczeń.
 Prowadzący zajęcia przed i po każdych zajęciach dezynfekuje używane powierzchnie użytkowe
i wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne jest:


dezynfekowanie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy,
blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,



dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i
myszek, włączników świateł.

 W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem, uczestnik zajęć jest niezwłoczne
izolowany od innych osób przebywających w placówce, w odrębnym pomieszczeniu. Następnie
zawiadamiany jest rodzic/opiekun prawny bądź osoba wskazana do kontaktu. O zaistniałej sytuacji
powiadamiana jest z powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do
dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u prowadzącego zajęcia pozostaje on w domu,
powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, oddział zakaźny, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

 W przypadku wystąpienia u prowadzącego zajęcia wykonującego swoje zadania na stanowisku
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on odsunięty od
pracy, odizolowany od innych osób, w oddzielnym pomieszczeniu lub odseparowany od innych w
odległości min. 2 m z każdej strony oraz odesłany transportem indywidualnym do domu (transport
własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.

 Prowadzący zajęcia na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a
także obowiązujących przepisów prawa.
 W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustaleniu czy należy wdrażać dodatkowe procedury.

B. Organizacja pracy w placówce:
 Do budynku przedszkola nie wchodzą osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia
realizacji zajęć. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający nie wchodzą do budynku
przedszkola. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka zostały zawarte w PROCEDURZE
BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA W NIEPUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM „OSINKOWO” w GŁOWNIE – dostępna na stronie
www.osinkowo.pl

 Rodzice/opiekunowie dziecka uczestniczącego w zajęciach rewalidacyjnych oraz wczesnego
wspomagania rozwoju zobowiązani są do przekazania dyrektorowi przedszkola istotnych informacji
o stanie zdrowia swojego dziecka, wypełnienie i dostarczenie do placówki stosownego
oświadczenia „Oświadczenie Rodzica – rewalidacja, WWR– COVID-19” – oświadczenie dostępne na
stronie www.osinkowo.pl

 Rodzice/opiekunowie, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na
wystąpienie choroby pozostają w domu i korzystają z teleporady medycznej.

 W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.
 W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą
chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

 Pomiar temperatury ciała u dzieci będzie wykonywany w uzasadnionych przypadkach, po
uprzednim uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów.

 Przed wejściem do budynku przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk
 Wszyscy pracownicy są zobligowani do śledzenia informacji umieszczanych na stronach
internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w
zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

C. Organizacja zajęć z uczestnikami:
 Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi uczestniczącymi
w zajęciach rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju od uczestników zajęć oraz od
kadry prowadzącej te zajęcia.

 Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć są
one prowadzone indywidualnie w małych grupach o stałym składzie.

 Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na
jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.

 Przed i po zajęciach uczestnicy i prowadzący myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują
 Sprzęt rehabilitacyjny i pomoce terapeutyczne, biurka, stoliki, klamki, włączniki światła, poręcze po
każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników są dezynfekowane przez prowadzących zajęcia

 Uczestnicy zajęć są regularnie informowani, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu
dotykania oczu, nosa i ust.

 Zachowywany jest odpowiedniego dystansu społecznego z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb uczestników zajęć.

 Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie rekomenduje się
używania klimatyzacji.

 W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć
lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający
ryzyka, praca z dziećmi będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.

Zasady obowiązują od 25.05.2020 roku.

