
                                                                                                                        Rumia, 11.05.2020r.

Zarządzenie nr 1/05/2020 z dnia 11.05.2020r. 
dyrektora Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Akademia Mistrzów Zabawy w Rumi
przygotowane na podstawie zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego w celu

ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem COVID – 19.

Zarządza się, co następuje:

1. W każdej szatni zostanie umieszczony ogólnodostępny płyn dezynfekujący, z którego
obowiązkowo będzie korzystać każda osoba dorosła wchodząca do placówki.

2. Wytyczne  dla  rodziców  /  opiekunów  dotyczące  zasad  bezpieczeństwa  będą
umieszczone na tablicach w każdej szatni oraz opublikowane na stronie internetowej
przedszkola.

3. Każdemu  dziecku  przed  wejściem  na  salę  będzie  mierzona  temperatura.  W
przypadku, gdy będzie ona wyższa niż 37,5'C dziecko nie będzie mogło uczestniczyć
w zajęciach.

4. W każdej toalecie należy na bieżąco uzupełniać płyn dezynfekujący, mydło, papier
toaletowy,  tak aby w sposób ciągły zapewnić dostęp do podstawowych środków
higieny.

5. W salach, w których dzieci będą spożywały posiłki należy zapewnić stały dostęp płynu
dezynfekującego, którym należy dezynfekować ręce dzieci przed posiłkiem.

6. Należy utrzymywać urządzenia sanitarne w dobrym stanie technicznym.
7. Na  bieżąco  będzie  prowadzona  wzmożona  dezynfekcja,  szczególnie  powierzchni

dotykowych  jak:  klamki,  drzwi,  włączniki  światła,  krzesła  stoły,  we  wszystkich
pomieszczeniach. 

8. Regularnie  będzie  przeprowadzana  dezynfekcja  wszystkich  pomieszczeń  poprzez
ozonowanie.

9. Będzie wydzielone pomieszczenie przeznaczone do izolacji  osoby,  u  której  wystąpi
podejrzenie  objawów  koronawirusa  (wysoka  temperatura,  kaszel,  duszności).  W
pomieszczeniu  będą  znajdować  się  jednorazowe  maseczki  higieniczne,  rękawiczki
jednorazowe, płyn do dezynfekcji.

10.Wszelkie  usterki  i  awarie  uniemożliwiające korzystanie z  ciepłej  wody oraz  środków
dezynfekujących będą niezwłocznie przekazywane dyrektorowi.

11.Wszystkie toalety będą wyposażone w ręczniki papierowe.
12.Pościele dzieci będą oddawane rodzicom do prania w każdy piątek.
13.  Należy  zachować szczególną  higienę  rąk,  przez  częste  ich  mycie  ciepłą  wodą i

mydłem.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.05.2020r. i obowiązuje do odwołania.

Przyjęto do wiadomości i stosowania:
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