PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - ORGANIZACJA ZAJĘĆ
STACJONARNYCH W CE MATPLANETA – ŚRODKI
ZAPOBIEGAWCZE I OCHRONNE W ZWIĄZKU Z COVID-19

Szanowni Państwo,
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom i ich opiekunom oraz pracownikom Centrum
Edukacyjnego
Matplaneta
przygotowała
niniejszą
Procedurę
bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz
ich bezwzględne przestrzeganie.
1. Do CE Matplaneta mogą uczęszczać dzieci bez objawów
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz nie posiadający
domowników przebywających na kwarantannie lub w izolacji.
2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
3. Osobom wchodzącym do CE Matplaneta mierzona jest
temperatura. Osób, którym termometr dwukrotnie wskaże wynik
powyżej 37,5 stopnia nie będziemy mogli wpuścić na teren
Centrum Edukacyjnego.
4. Wszystkie osoby wchodzące do Centrum Edukacyjnego mają
obowiązek dezynfekcji rąk. Dystrybutor oraz instrukcja dezynfekcji
rąk znajdują się przy wejściu do Centrum Edukacyjnego.
5. W CE Matplaneta ogranicza się możliwość oczekiwania na dzieci
dla opiekunów w zależności od powierzchni poczekalni (2,5 m.kw.
na 1 opiekuna). Opiekunowie przez cały czas pobytu w CE muszą
stosować maseczki ochronne.
6. Opiekunowie/Rodzice nie mogą wchodzić do sal lekcyjnych.

7. Przed rozpoczęciem zajęć Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani
do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i domowników
zgodnie z wzorem obowiązującym w CE Matplaneta.
8. Każde CE Matplaneta jest wyposażone w termometr bezdotykowy.
9. Każde CE Matplaneta jest wyposażone w płyny do dezynfekcji
powierzchni, w tym sprzętu komputerowego.
10.
Dezynfekcja sal i sprzętu używanego do zajęć odbywa się po
każdych zajęciach.
11.
Łazienki w CE dezynfekowane są co najmniej 3 razy
dziennie.
12.
W każdej łazience w widocznym miejscu zamieszczono
instrukcję mycia rąk (obrazkową).
13.
Pracownicy CE wyposażeni są w:
- maseczki ochronne
- rękawiczki jednorazowe
Środki stosowane wg. potrzeb
14.
Na terenie CE dzieci i personel nie są zobowiązane do
stosowania zabezpieczeń w postaci maseczek ochronnych.
15.
Wyznaczona osoba z personelu odbierająca i oddająca
dziecko Rodzicom zobowiązana jest do używania maseczki
ochronnej.
16.
Dla pracowników opiekujących się dziećmi wyznaczone jest
oddzielne pomieszczenie socjalne.
17.
W przypadku większej niż 1 ilości grup odbywających zajęcia
w tym samym czasie przerwy są organizowane tak, aby się nie
pokrywały (ograniczenie mieszania się dzieci z różnych grup).
18.
W przypadku zaobserwowania objawów u dziecka mogących
wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel)
dziecko jest przeprowadzane do izolatki. Pracownik administracji
niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania dziecka z placówki.
19.
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust. Cała kadra CE Matplaneta przed przystąpieniem do
pracy przechodzi szkolenie z zakresu zachowania norm
ostrożności.
20.
Sale i korytarze są wietrzone minimum raz na godzinę.

21.
Dzieci nie powinny przynosić do CE Matplaneta
niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek.
22.
Ze względów sanitarnych dzieci przynoszą ze sobą na
zajęcia piórnik wyposażony w podstawowe pomoce tj. ołówek,
kredki, gumkę do ścierania i temperówkę. W sytuacjach
wyjątkowych ww. pomoce zapewnia Centrum Edukacyjne.
23.
W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 na terenie
CE Matplaneta, o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadamiany
jest Sanepid.

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych zasad.

