P.8.0122.17.2020
Zarządzenie Nr 17/03/07/2020
Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Gnieźnie
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany „Procedury higienicznych i bezpiecznych warunków pracy w czasie
zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19
w Przedszkolu nr 8 w Gnieźnie”

Na podstawie:
• Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
02.07.2020r.1 dla przedszkoli, 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.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Państwowej Inspekcji sanitarnej (DZ. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r.
poz. 322,374 i 567)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. W rozdziale I § 1 „Procedury higienicznych i bezpiecznych warunków pracy w czasie
zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem Covid-19
w Przedszkolu nr 8 w Gnieźnie”
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Powierzchnia każdego
pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić
co najmniej 16 m²; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega
odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a) Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m², jeżeli
czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godz. dzienni9e,
b) Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m²,
jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godz. dziennie lub jest zapewniane
leżakowanie.
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Grupy będą przebywać, w miarę możliwości organizacyjnych, w wyznaczonych i stałych
salach. Do grupy przyporządkowani będą, w miarę możliwości organizacyjnych, Ci sami
nauczyciele”.

ust. 6
„skreślony”
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)”.
2. W rozdziale 2 § 1 procedury

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Pracownicy, w razie konieczności, zostaną wyposażeni w indywidualne środki ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, a także
fartuchy z długim rękawem (do użycia

np. do przeprowadzania zabiegów

higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).”
ust. 7
„skreślony”
3. W rozdziale 2 § 2 procedury

Dyrektor przedszkola
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Zaopatrzy pracowników, w razie konieczności, w środki ochrony osobistej.”
Pracownicy obsługi, administracji i kuchni
ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„W razie konieczności, stosują środki ochrony osobistej (w określonych sytuacjach
np. podawanie posiłków, kontakt z osobami nie będącymi pracownikami)
otrzymanych od pracodawcy:
• maseczki
• przyłbice
• rękawiczki
• fartuchy
• czepki
• płyny dezynfekcyjne”
Rodzice
ust. 4
„skreślony”
4. W rozdziale 3
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dostawa towaru odbywa się, w miarę możliwości, bez osobistego kontaktu z dostawcą. W
razie konieczności podczas kontaktu należy zachować dystans 1,5 m odległości oraz stosować
środki ochrony osobistej, np. rękawiczki, maseczki lub przyłbice”
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Przyjęcie towaru od dostawcy, w miarę możliwości odbywa się, bez bezpośredniego
kontaktu fizycznego z osobą dostarczającą towar ( towar pozostawiony zostaje przed
drzwiami)”.
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Przekazywanie dokumentów dla dostawcy odbywa się, w miarę możliwości,

bez

bezpośredniego kontaktu fizycznego z tą osobą. Zaleca się ustalić telefonicznie
z dostawcą formę w jakiej dokumenty powinny zostać przekazywane (skrzynka pocztowa,
mailowo)

§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 8 w Gnieźnie,
oraz umieszczone na stronie www.przedszkole8.gniezno.pl.
§ 3.
1. Obowiązuje tekst ujednolicony „Procedury”, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.07.2020r.

