Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
Zasady postępowania rodziców podczas przyprowadzania i odbierania
dziecka z przedszkola.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do
przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w
przedszkolu procedur postępowania, określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19
2. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za
właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
3. Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej.
4. Przy każdorazowym wejściu do budynku przedszkola rodzice/ opiekunowie prawni/
osoby upoważnione zobowiązane są rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności –
dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przed wejściem do przedszkola
5. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek
objawów chorobowych.
6. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola wyłącznie do godziny 8.20. Po tym czasie, nie
będzie możliwości wejścia do przedszkola.
7. Rodzic/ opiekun prawny /osoba upoważniona może wchodzić z dzieckiem do holu
przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem.
8. Rodzice nie przebywają wewnątrz placówki – rodzic przekazuje dziecko w wejściu do
szatni przedszkola pracownikowi placówki. Dzieci starsze samodzielnie rozbierają
się
w szatni, dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS
przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do
niezbędnego minimum.
9. Wyjątkowo w pierwszym tygodniu września rodzice nowych dzieci przyjętych
do przedszkola mogą wejść do szatni wraz z dzieckiem z zachowaniem zasady –
1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica 2m.
10. W wyznaczonej strefie może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem lub z
dziećmi w przypadku rodzeństwa.
11. Osoba dyżurująca pomaga dziecku w szatni, a następnie odprowadza je do sali i oddaje
pod opiekę nauczyciela grupy, do której dziecko zostało przydzielone.
12. Należy dopilnować, aby po wejściu do sali dziecko umyło ręce.
13. Jeśli po wejściu do budynku zostaną zauważone u dziecka jakiekolwiek objawy
chorobowe: kaszel, katar, podwyższona temperatura (370C), biegunka, przekrwione
błony śluzowe nosa i bóle głowy, wysypka czy zapalenie spojówek - dziecko nie
zostanie przyjęte do przedszkola.
14. Jeśli podczas pobytu w placówce dziecko zacznie przejawiać niepokojące objawy
choroby, infekcji będzie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zachowaniem
2m odległości od innych osób. O tym fakcie niezwłocznie zostaną powiadomieni
rodzice, którzy są zobowiązani do bezwzględnego odebrania dziecka z placówki.
15. Po odebraniu dziecka z przedszkola i wizycie u lekarza rodzic/opiekun prawny
zobowiązany jest powiadomić przedszkole o stanie zdrowia dziecka.

16. Do odwołania wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i
innych przedmiotów z domu.
17. Rodzic/ opiekun prawny /osoba upoważniona odbierająca dziecko z przedszkola zgłasza
się przez domofon w holu przedszkola i oczekuje na dziecko. Dziecko przyprowadzi
pracownik. Rodzice nie wchodzą do szatni.
18. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód
osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.
19. Rodzic na wejściu i wyjściu z przedszkola przed skorzystaniem z czytnika kart i
videodomofonu jest zobowiązany do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego.

