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ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA W WIDAWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I 

ZWALCZANIEM COVID-19 

 

Od dn. 1.09.2020r. obowiązują następujące zasady, w związku ze stanem epidemii wywołanej COVD-19: 

1. Zasady zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego 

zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w przedszkolu.                                                                        

  

Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce: 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic przekazuje dyrektorowi 

istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.  

2. Zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło 5-6 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas 

bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. 

3.Do przedszkola  przyprowadzane jest dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury).  

 4. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, 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.  

5. Rodzic dba o to, żeby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków czy 

zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek,  itp.)   

6. Rodzic regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla by nie dotykało   

oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało ręki na powitanie. Zwrócić uwagę dziecku 

by nie przytulało innych dzieci i nauczyciela. 

7. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

8. Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola będzie dokonywany pomiar temperatury dziecka. 

9. Dziecko przyprowadza i odbiera stały opiekun- najlepiej jedna osoba (rodzic) , w innym przypadku 

należy wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka.  

10. Dzieci nie będą uczęszczały na spacery poza teren przedszkola ( do odwołania) 

11. Rodzic ma obowiązek dezynfekcji rąk  przy wejściu do przedszkola i przestrzegania ustalonych 

procedur sanitarnych. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, 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). Przestrzenią publiczną jest wejście do przedszkola i szatnia. Do dalszej 

części budynku rodzice nie wchodzą. 

12. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie 

wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką 

pracownika przedszkola).  

 

• Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące 

codzienną dezynfekcję, oraz przestrzeganie zasad higieny. 

• Znając zagrożenie jakie niesie ze sobą koronawirus Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na 

własną odpowiedzialność. 



• 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). 

• Nauczyciele i personel podczas opieki nad dziećmi stosuje środki ochrony osobistej.  

 

Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania powyższych 

zasad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                      

 
                                                                                                           
 


