Szczególne zasady sanitarno-higieniczne i organizacyjne dotyczące
pracy świetlic podczas epidemii CoViD-19.
Aktualizacja na dzień 17.09.2020
Organizacja zajęć.

 Na świetlicę uczęszczać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji lub
przejawiająca objawy chorobowe (gorączka, kaszel, duszności, itp.) nie
wolno przyprowadzać dziecka na świetlicę.
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Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować
je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania dziecka ze świetlicy.
Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w pomieszczeniu świetlicy nie może być
mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (dzieci i opiekunów).1
W pomieszczeniu, w którym przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić
lub dezynfekować.
W pomieszczeniu świetlicy odległości pomiędzy stanowiskami dzieci powinny wynosić
min. 1,5 metra.
Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę a jeżeli jest to
możliwe, należy je wietrzyć w trybie ciągłym, także w trakcie zajęć.
Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.
Dziecko nie powinno zabierać ze sobą na świetlicę niepotrzebnych przedmiotów.
Jeżeli jest taka możliwość, ubrania wierzchnie dzieci należy wieszać tak, aby się nie
stykały.
Wejścia i wyjścia powinny być zorganizowane w taki sposób, aby uniknąć skupisk dzieci
i rodziców / opiekunów.
Opiekunowie świetlicy i inny personel powinien zachowywać dystans społeczny
między sobą, wynoszący min. 2 m.

Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego
żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych,
higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać
łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych
sprzętów, które się w niej znajdują.











Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze świetlicy mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników świetlicy oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej świetlicy lub
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w
odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w świetlicy do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani sią wypełnić Załącznik nr 1 do
niniejszych zasad – oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka i domowników oraz
wyrazić zgodę na pomiar temperatury dziecka.
Jeżeli zaistnieje konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych, personel świetlicy wykonuje pomiar temperatury ciała dziecka. Pomiar
należy wykonać termometrem bezdotykowym.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni












Wszystkie osoby wchodzące do budynku świetlicy powinny dezynfekować dłonie lub
zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać
obowiązujących stref przebywania.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci
szczególnie po przyjściu na świetlicę, po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu z toalety.
Należy utrzymywać w czystości sale świetlicowe, pomieszczenia sanitarnohigieniczne,
ciągi komunikacyjne. Należy dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki
i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach świetlicowych, klawiatury, włączniki.
Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
Wszyscy pracownicy świetlicy w razie konieczności powinni używać indywidualnych
środków ochrony osobistej – jednorazowych rękawiczek, osłony na usta i nos.
Ręce należy myć / dezynfekować ściśle przestrzegając wywieszonych instrukcji przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk i przy umywalkach.
Toalety muszą być dezynfekowane na bieżąco.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika świetlicy


Do pracy na świetlicy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.







W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, pracownik nie
powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że
mogą być zakażeni koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik musi niezwłocznie
odsunąć się od pracy. Przyjmowanie kolejnych dzieci zostaje wstrzymane i lokalna
stacja sanitarno-epidemiologiczna zostanie powiadomiona o zdarzeniu.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, musi zostać poddany
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) zostaną zdezynfekowane a wszelkie
indywidualne zalecenia wydane przez inspektorat sanitarny będą zastosowane.

Załącznik nr 1 do Szczególnych zasad sanitarno-higienicznych i organizacyjnych dotyczących pracy świetlic podczas epidemii
CoViD-19 - Aktualizacja na dzień 17.09.2020

…………………………………………………………………
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów
………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka
………………………………………………………………
aktualny tel. kontaktowy rodziców/prawnych opiekunów
OŚWIADCZENIE
Proszę zaznaczyć „X” przy oświadczeniu/zobowiązaniu/zgodzie – wszystkie zgody są wymagane

[ ]

Oświadczam, że moje dziecko /imię i nazwisko/………………………….………………………..……
nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem – Covid 19 oraz nikt z domowników,
oraz osób z otoczenia z którymi mamy kontakt osobisty nie przebywa na
kwarantannie lub izolacji, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia
dziecka z moich obserwacji jest dobry

[ ]

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z procedurą funkcjonowania świetlicy w stanie
zagrożenia epidemicznego, przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i zobowiązuję się do
przestrzegania zapisów w niej zawartych.

[ ]

Jednocześnie zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia
mojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu
zdrowia, zobowiązuję się do nieprzyprowadzania dziecka na świetlicę.

[ ]

Zobowiązuję się do poinformowania opiekuna świetlicy o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej, które mogą mieć związek z wirusem Covid -19 w moim
najbliższym otoczeniu.

[ ]

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku termometrem
bezdotykowym przez pracowników świetlicy oraz deklaruję sprawdzanie
temperatury dziecka przed odprowadzeniem go do placówki.

………………………………………………………………….
data, podpis rodzica / prawnego opiekuna

