PROCEDURY ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „KUBUŚ PUCHATEK” W GŁOSKOWIE W
OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA (COVID-19)
OPRACOWANE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

§1
Postanowienia ogólne dotyczące organizacji Przedszkola
1. Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola w okresie pandemii
koronawirusa (COVID-19) oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
(CODIV-19), zwana dalej „Procedurą” obowiązuje wszystkich pracowników
Publicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Głoskowie (zwane dalej jako
„Przedszkole”) oraz Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Ilekroć mowa jest w Procedurach o Rodzicach należy przez to także rozumieć
opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do odbioru i przyprowadzania dziecka do
Przedszkola.
3. Każdy z Rodziców zobowiązany jest przed rozpoczęciem przyprowadzania dziecka do
Przedszkola do podpisania oświadczeń i zgód stanowiących załącznik nr 1 oraz nr 2 do
niniejszych Procedur. Odmowa podpisu którejkolwiek ze zgód lub oświadczeń jest
równoznaczna z brakiem możliwości uczęszczania dziecka do Przedszkola.
4. Funkcjonowanie placówki działa w oparciu o rozporządzenia i wytyczne Ministerstwa
Zdrowia Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
5. Celem procedur jest:
1. Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
2. Umożliwienie Rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką
nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
6. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoli w 100% wyeliminować
ryzyka związanego z zakażeniem.
§2
1. Do Przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Dziecka chorego, podejrzanego o chorobę lub dziecka, u którego w domu przebywa
osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać
do Przedszkola. Dla uściślenia dzieci w stanach infekcji np. zakatarzone, przeziębione,
kaszlące, z podwyższoną temperaturą, skarżące się na ból głowy, mięśni, u których
występuje biegunka lub wymioty, a także, u których zaobserwowano wyraźne zmiany
w zachowaniu nie mogą uczęszczać do Przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

3. W Przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków,
syropów, maści, żelów itp.) i preparatów zdrowotnych typu suplementy diety.
4. Dzieciom przebywającym w Przedszkolu należy przypominać o częstym i dokładnym
myciu rąk wodą z mydłem, po przyjściu do Przedszkola, przed jedzeniem i po
powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dzieciom będzie
mierzona temperatura ciała za pomocą termometrów bezdotykowych. Należy
wówczas zobowiązać Rodziców do podpisania pisemnej zgody na pomiar temperatury
ciała u dziecka (zał. 2). W przypadku odmowy podpisania zgody, dziecko nie może
być przyprowadzane do Przedszkola.
6. W sytuacji przyprowadzenia do Przedszkola dziecka chorego odmawia się jego
przyjęcia do Przedszkola i zawiadamia się niezwłocznie o tym dyrektora.
7. W sytuacji kiedy dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje
odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z
zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Nauczyciel niezwłocznie
informuje Rodzica w celu pilnego odebrania dziecka z Przedszkola.
8. W salach przedszkolnych, przy wejściu do placówki, w widocznym miejscu umieścić
należy numery telefonów do:




najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej – 25 684 35 95
oddziału zakaźnego – 25 632 74 86/87
numer alarmowy – 112
§3
Szczegółowe zasady organizacji opieki dla dzieci w przedszkolu:

I.

Rodzice przyprowadzający dziecko do Przedszkola zobowiązani są do:
a) Zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w
Przedszkolu, podpisują deklarację ( zał. Nr 1oświadczenie, zał. Nr 2 zgodę).
b) Przyprowadzenia do Przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego, bez żadnych
objawów chorobowych lub infekcji, które nie miało kontaktu z osobą chorą, z
objawami lub zakażoną koronawirusem.
c) Podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego odbierania
telefonów z Przedszkola (w przypadku niemożności odebrania szybkiego
skontaktowania się z Przedszkolem).
d) Niezwłocznego reagowania na każde wezwanie z Przedszkola co do
pogarszającego się stanu zdrowia dziecka.
e) Bieżącego informowania nauczycieli o stanie zdrowia dziecka.
f) Nie przynoszenia do Przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek i zadbania o to, aby dziecko takich nie przynosiło.

g) Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in.
myciu rąk wodą mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego
dotykania oczu, nosa i ust.
h) Jeżeli u dziecka, które przebywało w Przedszkolu lub któregoś z członków jego
rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma
obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.
i) Dzieci do Przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
j) Rodzice zobowiązani są przed wejściem do Przedszkola zdezynfekować dłonie
lub założyć rękawiczki oraz zakryć usta i nos.
k) Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady - 1 rodzic
z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi
1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków
ostrożności ( min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
l) Rodzice przyprowadzając lub odbierając dzieci do/z Przedszkola zachowują
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i
ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
m) Rodzice przynosząc odzież na zmianę dla dziecka zobowiązani są pozostawić ją
na półce dziecka w szatni oraz zapakować w szczelne, foliowe opakowanie.
n) Rodzice odbierają dzieci w miarę możliwości zgodnie z wyznaczoną godziną
pobytu dziecka na Deklaracji.
o) W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce Rodzic
za zgodą Dyrektora Przedszkola może przebywać na terenie placówki z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie
przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych).
Dzienna liczba Rodziców będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
II.

Opieka nad dziećmi w Przedszkolu powinna być zorganizowana według
następujących zasad:
a) Jedna grupa dzieci wraz z opiekunem powinna w miarę możliwości
organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
b) W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani są ci sami
opiekunowie.
c) Dzieci przebywające w jednej sali rozmieszczone będą zgodnie z zaleceniami GIS.
d) W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je
dokładnie czyścić lub dezynfekować.
e) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.

f) Wychowawcy grup instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg
instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 3 (umieszczonej w widocznych
miejscach w placówce).
g) Wychowawcy grup przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci
często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z
toalety, po powrocie z boiska, placu zabaw.
h) W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy,
która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne
godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
i) Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
j) Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem
opiekującym się dziećmi.
k) Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
l) W przypadku wystąpienia sytuacji fizjologicznej u dziecka, w której potrzebna jest
zmiana odzieży pomoc nauczyciela przebiera dziecko z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i zaopatrzona w indywidualne środki ochrony osobistej
(jednorazowe rękawiczki, przyłbicę, kombinezon).
m) Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
n) Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy
zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie
podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjścia na pobliskie tereny
rekreacyjne.
o) Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć
go przed używaniem.

III.

Zasady organizacji żywienia dzieci w Przedszkolu:

a) Palcówka zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie
placówki.
b) Przy organizacji żywienia dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę
możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony
osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną
uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk
pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
c) Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w
tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i
poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w
zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

§4
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
2. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
3. 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.
4. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w
indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na
usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np.
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej
sytuacji).
5. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji
rąk – instrukcje (Zał. nr 3 i 4).
6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
§5
Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia lub
ryzyka zakażenia koronawirusem w Przedszkolu
I. Procedura postępowania dotycząca dzieci i rodziców:
a) Jeżeli w Przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na
stan chorobowy – zakażenie koronawirusem (CODIV-19) (tj. m.in. podwyższona
temperatura ciała, uporczywy kaszel, ból głowy, ból mięśni, wyraźne zmiany w
zachowaniu, duszność i problemy z oddychaniem) natychmiast powiadamia o
dolegliwościach dziecka rodziców (prawnych opiekunów) i Dyrektora Przedszkola.
b) Osoba wyznaczona przez Dyrektora bezzwłocznie odizolowuje dziecko, u którego
stwierdzono objawy chorobowe od pozostałych osób znajdujących się na terenie
przedszkola, do specjalnie przygotowanego pomieszczenia (izolatorium) do momentu
przybycia rodzica (opiekuna prawnego) lub w przypadku braku możliwości

c)

d)
e)
f)

g)

skontaktowania się z rodzicami oraz osobami upoważnionymi - pogotowia
ratunkowego.
Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika wyznaczonego przez Dyrektora,
który zobligowany jest do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i powinien być
zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki,
przyłbicę, kombinezon. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m
odległości;
Dyrektor kontaktuje się ze stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu
zdrowia dzwoni na 999 lub 112.
Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka,
rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły.
W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi),
nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z
osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka.
Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni
opiekunowie) podają na stosownym upoważnieniu.
Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie tj.:





klamki, blaty,
zabawki
przybory szkolne
inne, których mogło dotykać
h) Po każdej dłuższej nieobecności dziecka z powodu zakażenia koronawirusem
(COVID-19) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku
przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
i) Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz
niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem
zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę
zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza
pediatrę/rodzinnego.
II. Procedura postępowania dotycząca pracownika:
a) Pracownicy zobowiązani są do stawiania się w pracy wyłącznie w dobrym stanie
zdrowotnym, bez jakichkolwiek objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
b) W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i
personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami.

c) Pracownicy w stanach infekcji tj.: kaszlący, kichający, z podwyższona temperaturą,
osłabieniem organizmu oraz bólami głowy i mięśni nie powinni stawiać się w pracy.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zarażeni koronawirusem.
d) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) Dyrektor lub inny
pracownik wskazany przez Dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy.
Należy powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i ściśle stosować się
do wydanych instrukcji i poleceń.
e) Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie
koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających
na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium). Pracownik
powinien skontaktować sie telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
aby uzyskać teleporadę medyczną.
f) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).
g) Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19)
pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia
obowiązków służbowych na terenie placówki.
III. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
IV. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem należy niezwłocznie
sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Przedszkola z
osobą podejrzaną o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się
do osób, które miały kontakt z zakażonym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora tj. od
1 września 2020r.
2. Procedury obowiązują do odwołania.
3. Publiczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Głoskowie zapewnia niezbędne środki
bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki
zakażenia COVID19.
Procedura wchodzi w życie dnia 01.09.2020 r.

Załącznik nr 1
Do Procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Publicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w
Głoskowie w okresie pandemii koronawirusa (COVID-19)

……………………, dnia………2020 r.
(miasto i data)
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Imię i Nazwisko dziecka………………………………………………
Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w
razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych, a także w
celach kontrolnych związanych z bezpieczeństwem.
………………………………
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

2. Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz
nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie,
w izolacji domowej i nie przejawia widocznych oznak choroby(kaszel, katar,
alergia, podwyższona temperatura
………………………………
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

3. Zostałem

zapoznany

z

Procedurami

organizacji

i

bezpiecznego

funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii koronawirusa (COVID-19)
oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem (CODIV-19) w
Publicznym Przedszkolu „Kubuś Puchatek” w Głoskowie, zrozumiałem ich
treść, zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz natychmiastowego odebrania
dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w
czasie pobytu w placówce, a także niezwłocznego poinformowania dyrektora
placówki o wystąpieniu zakażenia koronawirusem lub wystąpienia wywołanej
nim choroby u członków rodziny lub osób z bliskiego otoczenia .
………………………………

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym
otoczeniu.

………………………………
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 Do Procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Publicznego Przedszkola „Kubuś
Puchatek” w Głoskowie w okresie pandemii koronawirusa (COVID-19)

ZGODA RODZICA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY U DZIECKA

Ja…………………………………………………...(imię i nazwisko rodzica)
Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego
dziecka………………………………………......................(imię i nazwisko
dziecka) podczas wejścia/wyjścia do/z Publicznego Przedszkola "Kubuś
Puchatek" w Głoskowie.
……………………………………..
(podpis rodzica)
*Pomiaru temperatury będzie dokonywała wyznaczona przez dyrektora osób.

Załącznik nr 3 Do Procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Publicznego Przedszkola „Kubuś
Puchatek” w Głoskowie w okresie pandemii koronawirusa (COVID-19)

Załącznik nr 4 Do Procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Publicznego Przedszkola „Kubuś
Puchatek” w Głoskowie w okresie pandemii koronawirusa (COVID-19)

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„KUBUŚ PUCHATEK” W GŁOSKOWIE
W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD 01.09.2020 r.
W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w okresie
pandemii koronawirusa (COVID-19) zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.
Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, będę przekazywać
dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
2.Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru,
kaszlu, podwyższonej temperatury).
3. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
4. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów,
pluszaków czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek, itp.)
5. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie
podawać ręki na powitanie. Przypomnę dziecku by nie przytulało innych dzieci.
6. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola będę dokonywać pomiaru temperatury
dziecka.
8. Postaram się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekununikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.
9. Przyjmuję do informacji, iż dziecko nie będzie uczęszczało na spacery poza teren
przedszkola.
10. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie
wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod
opieką wychowawcy).



Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne
obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych
oraz przestrzeganie zasad higieny.
Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg.
Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa
dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem).

Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania
powyższego regulaminu.
………………………………..
(podpis rodzica)

