Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w okresie wystąpienia
zagrożenia COVID-19
•

Dzieci w okresie wystąpienia zagrożenia COVID-19, powinny być przyprowadzane i
odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez
nich osobę

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo

epidemiologiczne.
•

Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. Za
każdym razem tylko i wyłącznie przez jedną osobę ( bez osób towarzyszących).
Zaleca się aby to byli wyłącznie rodzice/ opiekunowie prawni/ osoby zamieszkujące
we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby dorosłe z objawami chorobowymi nie
będą mogły wejść na teren placówki.

•

Rodzic/prawny

opiekun

lub

upoważniona

osoba

gospodarstwo domowe) jest zobowiązany codziennie

(zamieszkująca

wspólne

przekazać ( pisemnie, na

odpowiednim formularzu) personelowi przedszkola istotne informacje o stanie
zdrowia dziecka oraz sytuacji epidemicznej rodziny. Bez tej informacji dziecko nie
będzie mogło być przyjęte do przedszkola.
•

Do

przedszkola

należy

przyprowadzać

dzieci

zdrowe

–

bez

żadnych

objawów chorobowych. Jeśli któryś z domowników przebywa na kwarantannie , ma
objawy chorobowe lub miał jakikolwiek kontakt z COVID-19 dziecko musi zostać
w domu.
•

Dzieci można przyprowadzać do godziny 9.00 a odbierać od 14.00. Z uwagi na
zmienioną organizację pracy ( częstą dezynfekcję ) nie będzie można pozostawić
dziecka po godzinie 9.00. Prosimy o punktualność!

•

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1.5m

•

Rodzice / opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej
przestrzeni wspólnej ,z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem.
•
•

Rodzic / opiekun prawny/ ma cały czas założoną maseczkę lub przyłbicę .
Zaraz po wejściu do placówki dezynfekuje ręce .
Rodzic / opiekun prawny przekazuje dziecko osobie z personelu
przedszkola,

Dziecko przy użyciu karty do logowania loguje wyznaczony

pracownik p-la. Dziecko przed wejściem do sali dokładnie myje ręce.
•
•

Kolejny rodzic z dzieckiem mogą wejść dopiero gdy wyjdzie poprzedni.
Przy odbieraniu dziecka należy – po wejściu zdezynfekować ręce, odebrać
dziecko , które zostanie przyprowadzone przez obsługę. . Kontakt z
nauczycielem będzie możliwy drogą mailową lub telefoniczną.

•

Zabrania się przynoszenia do przedszkola wszelkich przedmiotów, zabawek i
produktów spożywczych. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek sprawdzenia
kieszeni dziecka w drodze do i z przedszkola.

•

Rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformować dyrektora przedszkola o
przyczynie nieobecności w przedszkolu dziecka w danym dniu – telefonicznie lub
mailowo.

•

Należy ograniczyć czas pobytu z dzieckiem w obrębie przedszkola do niezbędnego
minimum.

•

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedur związanych z porannym
przyjęciem dziecka do placówki proszę zarezerwować sobie rano większą ilość czasu .

