Załącznik do zarządzenia nr 2 / 2019
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy
z dnia 31.01.2019r.

Procedura postępowania w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Dębicy w przypadku
przekroczenia poziomu szkodliwych substancji w powietrzu.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
Cel procedury:
Zapewnienie higienicznych warunków pobytu dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 12
w Dębicy.
Zakres procedury:
Procedura dotyczy postępowania w przypadku przekroczenia poziomu szkodliwych
substancji w powietrzu w okolicy Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy.
Osoby objęte procedurą:
Pracownicy: Zobowiązani są do monitorowania stanu jakości powietrza w okolicy
Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy.
Dyrektor: Zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu
w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
Sposób prezentacji procedury:
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Umieszczenie treści dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Tryb dokonywania zmian w procedurze:
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać, z własnej inicjatywy lub na
wniosek rady pedagogicznej, dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być
również Rada Rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Opis procedury:
I.

Postanowienia ogólne.
1. Z uwagi na fakt, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje szereg
negatywnych skutków zdrowotnych, zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym, w celu
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ograniczenia ryzyka zachorowań dzieci i ich problemów zdrowotnych w związku
z oddychaniem powietrzem o złej jakości, wprowadza się procedurę antysmogową.
2. Przedszkole jako instytucja oświatowa zobowiązane jest do zapewnienia bezpiecznych
warunków nauki i opieki swoim podopiecznym, w tym również do sprawdzania stanu
jakości powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz, w miejscach gdzie przebywają dzieci.
II.

Wskazanie koordynatora.
1. Spośród pracowników wyznaczony zostaje koordynator ds. czystości powietrza, którym
zostaje

intendent

przedszkola.

W

przypadku

nieobecności

intendenta

funkcję

koordynatora przejmuje woźna oddziałowa grupy I.
2. Do zadań koordynatora należy:
a) codzienne monitorowanie stanu jakości powietrza w godzinach porannych oraz w porze
obiadowej za pomocą: strony www. powietrze.gios.gov.pl, aplikacji mobilnych;
b) informowanie

nauczycieli

o

wynikach

wskazań

za

pośrednictwem

ustnego

poinformowania w każdej grupie oraz za pośrednictwem tablicy informacyjnej
znajdującej się w miejscu powszechnie dostępnym, także dla rodziców dzieci.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszej procedury przez pracownika –
niezwłoczne informowanie o tym dyrektora placówki.
III.

Kategorie indeksu jakości powietrza.
Kategoria
Bardzo dobry

Dobry

Umiarkowany

Dostateczny

Informacja zdrowotna
Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza
nie stanowią zagrożenia, warunki idealne na aktywności na
zewnątrz.
Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenia
powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych
na ryzyko*, warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.
Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza
mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*,
warunki dobre na aktywności na zewnątrz.
Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza
stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą
odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny
ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy
doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione
gardło.
2

Załącznik do zarządzenia nr 2 / 2019
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy
z dnia 31.01.2019r.

Zły

Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny
unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je
ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz.
Bardzo zły
Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na
ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz,
pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum,
wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.
* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne
grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza.
Działania prowadzone przez placówkę.

IV.

1. W przypadku określenia bardzo dobrego lub dobrego indeksu jakości powietrza
dozwolone jest przebywanie dzieci na zewnątrz bez ograniczeń, gdyż warunki sprzyjają
wszelkim formom aktywności na wolnym powietrzu.
2. W przypadku stwierdzenia umiarkowanego indeksu jakości powietrza zanieczyszczenie
powietrza może stanowić zagrożenie dla dzieci, dlatego zaleca się skrócenie (np. do 30
min.) czasu pobytu dzieci poza terenem budynku przedszkola i ograniczenie aktywności
fizycznej wymagającej wysiłku na otwartej przestrzeni.
3. W przypadku stwierdzenia dostatecznego indeksu jakości powietrza należy ograniczyć
aktywność na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, gdyż stan ten stanowi
zagrożenie dla zdrowia dzieci oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.
4. W przypadku stwierdzenia złego lub bardzo złego indeksu jakości powietrza, z uwagi na
konieczność unikania przebywania na wolnym powietrzu, należy:
a) ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych;
b) zamknąć okna pomieszczeń (szczególnie tych, które wychodzą na ulicę) oraz nie
podejmować działań wymagających większego wysiłku fizycznego.
5. Przed planowanymi zajęciami dzieci na wolnym powietrzu (wycieczki, spacery, zajęcia
sportowe, itp.) nauczyciel jest zobowiązany wziąć pod uwagę jakość powietrza i związane
z tym zagrożenie.
Środki zapobiegawcze narażeniu wychowanków na negatywne skutki złej jakości

V.

powietrza.
1. Odstąpienie od prowadzenia wszelkich zajęć, w tym ćwiczeń fizycznych w plenerze.
2. Zachęcanie dzieci do oddychania przez nos, a nie usta.
3. Odstąpienie od wyjść poza budynek, wyjazdów i wycieczek pieszych po okolicy.
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4. Wprowadzenie zakazu wietrzenia pomieszczeń.
5. Zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej.
6. Rozważenie możliwości zawieszenia przez dyrektora zajęć w placówce na czas
oznaczony, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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