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1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z
placówki mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m,
przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk oraz posiadać własny długopis ).
2. W trakcie przyprowadzania /odbierania dziecka z przedszkola Rodzic
nie może korzystać z telefonu komórkowego.
3. Przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola odbywa się taka samą
procedurą.
4. Dziecko nie może wnosić, ani wynosić z budynku Przedszkola zabawek

ani

przedmiotów. Ograniczenie

potrzebami

to

nie

dotyczy

dzieci

ze

specjalnymi

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich

przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich
zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne
czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

5. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się pojedynczo z
zachowaniem 1,5 m odległości.
6. Rodzice

lub

opiekunowie

mogą

wchodzić

tylko

do

„strefy

bezpieczeństwa”.
7. W „strefie bezpieczeństwa”- miedzy

drzwiami,

1 a 1.6 rodzic

dezynfekuje ręce preparatem.. TRISEPT.. i przekazuje dziecko
dyżurującemu pracownikowi przedszkola.
8. W trakcie przekazywania dziecka, dyżurujący zabezpieczony w środki
ochrony indywidulanej za zgoda Rodziców mierzy dziecku temperaturę.
Pomiar temperatury nie jest ewidencjonowany.

9. Jeśli dziecko nie ma podwyższonej temperatury ciała przekazywane jest
poza

„strefę

bezpieczeństwa”,

oddawane

pod

opiekę

obsłudze

przedszkola.
10. Rodzic swoim długopisem podpisuje dzienną listę obecności.
11. Dziecko do szatani zaprowadza i pomaga ubierać się /przebierać z
wierzchniego ubrania obsługa przedszkola, która zaprowadza je do sali
zajęć.
12. Po przyjściu do sali dziecko myje ręce.
13. Odbiór dziecka z placówki: Rodzic/ Opiekun/ osoba upoważniona
zgłasza odbiór dziecka dyżurującemu w „strefie bezpieczeństwa”.
Dyżurny za pomocą węzła komunikacyjnego powiadania nauczyciela
grupy i dziecko.
14. Obsługa przedszkola sprowadza przedszkolaka, pomaga ubrać się
w szatni i przekazuje dziecko osobie dyżurującej.
15. Dyżurujący

oddaje

następnie

dziecko

Rodzicom/

Opiekunom

prawnym/Osobom upoważnionym do odbioru oczekującym „w strefie
bezpieczeństwa” lub na zewnątrz budynku.
16. W

wyjątkowych

wypadkach

(płaczu,

rozdrażnienia

dziecka

z

orzeczeniem kształceniu specjalnym ) za zgodą dyrektora dopuszcza się
możliwość wejścia do szatni Rodzica z dzieckiem niepełnoprawnym.
17. Wejście Rodzica wg. pkt 15 odbywa się z zasadą: 1 Rodzic =jedno,
dwoje dzieci.
18. Przebywający

w przestrzeni przedszkolnej zobowiązani są do

przestrzegania dystansu społecznego i zasłaniania ust i nosa.
19. Po odebraniu dziecka, Rodzice wraz z dziećmi nie może przebywać w
ogrodzie przedszkolnym.
20. Po przyjęciu/ odebraniu wszystkich dzieci
bezpieczeństwa”
SEPTOSURF

jest

wietrzona,

pomieszczenie –„ strefa

dezynfekowana

preparatem:

21. Do placówki przyjmowane są TYLKO DZIECI ZDROWE. Jeżeli
dziecko lub rodzic/opiekun, domownik ma: gorączkę, kaszel, trudności
w oddychaniu po powrocie z krajów lub rejonów Polski, gdzie szerzy się
koronawirus, lub jeżeli poddany jest kwarantannie – NIE należy
przyprowadzać dziecka do przedszkola
22. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub
kaszel) rodzic przedstawia do wglądu dyrektorowi przedszkola
zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia dziecka.

II.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
ZE ŻŁOBKA .

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z
placówki mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu
do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.
1,5 m,

przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich

środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk oraz posiadać własny długopis ).
2. W trakcie przyprowadzania /odbierania dziecka z przedszkola
Rodzic nie może korzystać z telefonu komórkowego.
3. Przyjmowanie dzieci do żłobka odbywa się pojedynczo.
4. Do Żłobka Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie od strony
wejścia do Żłobka -drzwi nr 2 zgodnie z zasadą 1 Rodzic/opiekun z
dzieckiem/ dziećmi.
5. Rodzic po wejściu do placówki

w

„strefie

bezpieczeństwa”

znajdującej się za drzwiami nr 2 w tzw. „wózkarni” dezynfekuje
ręce preparatem TRISEPT
6. Pracownik żłobka zabezpieczony środkami ochrony indywidualnej za
zgodą Rodziców ( załącznik 1 do procedury )mierzony dziecku
temperaturę termometrem bezdotykowym. Pomiar temperatury nie jest
ewidencjonowany
7. Do placówki przyjmowane są TYLKO DZIECI ZDROWE. Jeżeli
dziecko lub rodzic/opiekun, domownik ma: gorączkę, kaszel,
trudności w oddychaniu po powrocie z krajów lub rejonów Polski,
gdzie szerzy się koronawirus, lub jeżeli poddany jest kwarantannie –
NIE należy przyprowadzać dziecka do przedszkola

8. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar
lub kaszel) Rodzic przedstawia do wglądu dyrektorowi przedszkola
zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia dziecka.
9. Jeśli temperatura ciała nie wykazuje stanu chorobowego powyżej
380C , Rodzic z dzieckiem może wejść do szatni żłobka pom.nr 1.8.
10. W szatni może przebywać tylko 1 Rodzic

z dzieckiem/ dziećmi,

którzy rozbierają/ ubierają dziecko/ dzieci.
11. Następnie dziecko przekazywane jest opiekunce dziecięcej.
12. Po przyjściu na salę opiekun myje dziecku ręce.
13. Odbiór dziecka/dzieci ze żłobka odbywa się z zachowaniem zasady
jeden Rodzic z dzieckiem/ dziećmi w szatni. Pozostali Rodzice
odbierający dzieci oczekują w „strefie bezpieczeństwa” oraz na
zewnątrz budynku.
14. Rodzic przebywający wyznaczonym

obszarze żłobka -korytarz,

szatnia ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników żłobka i przedszkola, jak i innych dzieci wynoszący
min.1,5 m.
15. Po przyjęciu/ odebraniu wszystkich dzieci pomieszczenia „ strefa
bezpieczeństwa i szatnia „jest myta, dezynfekowana i wietrzona”.

