
 

Drodzy Rodzice, 

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Naczelnikiem 

Oświaty i Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną dołożymy wszelkich starań, aby otwarcie 

naszej placówki 18 maja 2020r było zgodne z wytycznymi powyższych instytucji. Jednak mimo to 

musicie Państwo być świadomi, iż dzieci zapewne nie zachowają odstępu pomiędzy sobą i może je 

to narazić na zakażenie korona wirusem. 
 

Prosimy Państwa o zapoznanie się ze specyfikacja i organizacja pracy w placówce w czasie 

zagrożenia epidemicznego w związku z wirusem COVID – 19. 
 

 Do odwołania, do przedszkola wchodzimy tylko i wyłącznie wejściem głównym, 

od ul. Stronczyńskiego 1. Wejście od parkingu czynne jest tylko dla pracowników. 

 Rodzic pierwszego dnia przyprowadzając dziecko do placówki wypełnia jednorazowo 

oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce 

przedszkolnej, oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się do przestrzegania 

obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym. 

 Dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godzinach od 7.00 – 8.30, odbierane w godzinach 

od 14.00 - 16.30.  

 Dziecko może być przyprowadzane, bądź odbierane tylko przez jedna osobę dorosłą 

zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki. 

 Po wejściu do placówki obowiązkowo należy zdezynfekować ręce. 

 Przy wejściu do szatni (w godzinach przyprowadzania dzieci) oczekuje na dziecko pracownik 

przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki. 

 W szatni przedszkolnej jednocześnie może przebywać dwoje rodziców z dziećmi po lewej 

stronie i dwoje rodziców z dziećmi po prawej stronie.  

 Rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ja ze sobą. Pamiętajmy, by przy odbiorze dziecka  

mieć dla niego czystą maseczkę.  

 Pozostali rodzice zachowując bezpieczny dystans (2m) oczekują na wejście do przedszkolnej 

szatni przed szklanymi drzwiami.  

 W wyznaczonym do tego miejscu rodzic czeka z dzieckiem, aż pracownik przedszkola dokona 

pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37,5 st. C może uczestniczyć 

w zajęciach przedszkolnych.  

 W przypadku stwierdzenia braku przeciwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach 

pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do wyznaczonej grupy, gdzie dziecko 

w pierwszej kolejności idzie umyć ręce. Dzieci z grupy Iskierki i Gwiazdeczki z szatni same 

przechodzą na swoje grupy. 

 Rodzice poza szatnią nie wchodzą na pozostały teren przedszkola. 

 Odbiór dziecka odbywa się w sposób analogiczny do przyjścia dziecka do przedszkola 

w wyżej wymienionych godzinach. 

 W przypadku przyjścia do przedszkola, w godzinach kiedy nie będzie dyżurował pracownik 

odbierający dzieci, należy zadzwonić domofonem  do odpowiedniej Sali.  

 Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek i różnych rzeczy z domu.  

 Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 Z przedszkolnych sal zostały usunięte dywany, zabawki, pluszowe misie.  

 Przy sprzyjającej pogodzie będziemy wychodzić z dziećmi na przedszkolny plac zabaw, który 

będzie dezynfekowany. 
 

Prosimy rodziców aby przed przyjściem do przedszkola przypomnieć dzieciom podstawowe zasady 

higieny, aby zwrócić uwagę dzieci na mycie rąk, niedotykanie ust i nosa przy kichaniu. Należy, też 

opowiedzieć dziecku, że przedszkole będzie wyglądało trochę inaczej niż do tej pory, ponieważ 

w salach nie będzie dywanów i pluszowych zabawek, nie będzie mycia zębów i leżakowania.  

Przestrzeganie procedur, higieny dłoni jest kluczowym aspektem dla bezpieczeństwa dzieci, rodziców 

i personelu. 

          

          Siostra Dyrektor 


