załącznik nr 2
do zarządzenia nr 23/2020

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
PODCZAS PANDEMII
1.

Rodzic przyprowadzając dziecko wchodzi tylko do szatni , po zdezynfekowaniu rąk,
musi być wyposażony w maseczkę. W szatni mogą przebywać – 1 rodzic z dzieckiem
lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m , zachowując dystans społeczny w
odniesieniu do pracowników . Należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich środków
ostrożności.

2.

Wyznaczony pracownik wyposażony w środki ochrony osobistej przejmuje dziecko i
odprowadza je do wyznaczonej sali. Rodzic nie może wchodzić na główny hol i do sal
zajęć.

3.
4.
5.
6.
7.

Przy rodzicu dziecko ma mierzoną temperaturę na wejściu do budynku.

8.

Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny
zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola

9.

Do przedszkola dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:20 ewentualnie do godziny
9:00. Między godziną 8:30-9:00 ( czas posiłku) .

Rodzic wyraża zgodę na piśmie na pomiar temperatury u dziecka.
Dzieci do przedszkola nie wnoszą żadnych rzeczy z domu i nie zabierają z przedszkola.
Do przedszkola Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty
itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek
odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania
telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się
z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi
właściwe organy służby zdrowia.

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy
procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.

PROCEDURY ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
PODCZAS PANDEMII
1. Rodzic odbierając dziecko czeka na holu przy szatni, wchodzi tylko do szatni ,
musi być wyposażony w maseczkę i mieć zdezynfekowane ręce na wejściu do
budynku. W szatni mogą przebywać – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępach od
kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m , zachowując dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników . Należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich środków ostrożności.
2. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić domofonem do sali , w której przebywa
dziecko.
3. Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w szatni do minimum tak, by
umożliwić sprawne odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców.
4. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica i udaniu się do szatni, dziecko nie
powraca już do sali.
5. Nauczyciele pilnują, by przed opuszczeniem sali dziecko załatwiło potrzeby
fizjologiczne.
6. Rodzic zaopatruje dziecko dojeżdżające autobusem szkolnym w maseczkę.
7. Jeśli dziecko odbiera inna osoba niż rodzic lub opiekun prawny, należy złożyć
stosowne upoważnienie.
W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy
procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.

