
Załącznik nr 1 
do Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Oddziału Przedszkolnego 

 
Od 01 września 2020 r. do Oddziału Przedszkolnego wchodzimy wejściem głównym do budynku C (grupy 3-4 latki oraz grupa 6 latki)  i Sektor D  (grupa 5 latki)   

 

Dziecko może być przyprowadzane lub odbierane z oddziału przez 1 osobę dorosłą. 
 

1. Rodzic i dziecko spokojnie czekają na swoją kolej wejścia do oddziału przedszkolnego zachowując bezpieczne odstępy. 
2. Rodzic powinien zdezynfekować dłonie zaraz po wejściu do przedsionka placówki preparatem do dezynfekcji.  
3. Rodzic wchodzi do budynku do szatni dziecięcej w maseczce. Dziecko nie musi mieć maseczki. W szatni może przebywać jednocześnie 10 rodziców i 10 dzieci.  
4. Rodzic nie może wchodzić na dalszą część oddziału ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych  i utrzymania czystości w placówce. 
5. Dzieci nie dezynfekują rak (myją je w łazience zaraz po wejściu do sali zabaw). 
6. Rodzic (do odwołania),(obowiązkowo w maseczce) wprowadza dziecko tylko do szatni: 

 do Budynku „C” (grupy 3-4 oraz 6 latków),  wchodzi do oddziału wyłącznie do czerwonej linii wyznaczonej wzdłuż szatni dziecięcej gdzie pomaga mu zdjąć 
garderobę wierzchnią, założyć kapcie i przekazuje dziecko pracownikowi oddziału, który z szatni odprowadza dziecko do odpowiedniej sali zabaw, 

 do budynku- Sektor D (grupa 5 latków) rodzic doprowadza dziecko do schodów i przekazuje pracownikowi oddziału, który odprowadza dziecko do szatni                           
a następnie do sali, 

7. W sali zabaw dziecko ma mierzoną temperaturę prze nauczycielkę, oraz dokonywana jest ogólna ocena stanu zdrowia dziecka ( nie może mieć kataru, kaszlu, czy innych 
objawów chorobowych ). 

8. Jeżeli  temperatura wynosi 36,9, 37 0 C  dziecko będzie przyjęte do oddziału. W przypadku stwierdzenia wyższej temperatury po 15 sekundach dokonuje się ponownego 
mierzenia temperatury dziecka.  

9. Rodzic zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała dziecka (w ciągu dnia , jeśli zaistnieje taka konieczność (w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych). 

10.  Rodzice przyprowadzają dziecko do Oddziału Przedszkolnego od godz. 7.45  do godz. 800. Po wyznaczonej godzinie  drzwi zostają zamknięte a pracownicy w związku z reżimem 
sanitarnym podejmą niezbędne zadania na terenie oddziału. 

11.  Odbiór dziecka następuje po informacji telefonicznej (rodzic dzwoni bezpośrednio do wychowawcy), w godz. 13.00 do 13.15  (lub 13.30 do 13.45 w przypadku zajęć do 13.30)   
(rodzic w maseczce) gdzie dziecko jest doprowadzone przez pracownika z sali zabaw. 

12. Wszelkie ważne informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko. 

13.  Po odebraniu dziecka Rodzic/opiekun od razu opuszcza teren szkoły – obowiązuje zakaz korzystania z placu przedszkolnego.  

WAŻNE! 

Do oddziału przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.  W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium  
( wydzielone pomieszczenie ), a Rodzic zostaje poinformowany najszybszą możliwą drogą i ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka z oddziału. Zawsze odbieramy telefon                          
z oddziału. Jeśli nie możemy odebrać telefonu należy pilnie oddzwonić. 
Przynajmniej 1 raz w ciągu dnia (codziennie) będzie  przeprowadzana dezynfekcja sal zabaw dzieci.( Podłogi, blaty, krzesełka, zabawki będą dezynfekowane). 
Co godzinę będą wietrzone wszystkie sale.  
Dzieci podczas zabaw w godzinach pracy oddziału (pod opieka nauczycieli) będą mogły korzystać ze sprzętu na placu zabaw. Sprzęt terenowy będzie dezynfekowany. 
Dzieci nie będą myły w oddziale zębów. 
Dzieci nie mogą przynosić do oddziału żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów, oraz ich nie zabierają. 
 
W razie pytań rodzic dzwoni na telefon: sekretariat - 68 385 27 69 lub bezpośrednio do wychowawcy grupy 

Oddział Przedszkolny zobowiązuje się zapewnić wszystkie środki ostrożności, nie ponosi odpowiedzialności za zarażenie się dziecka COVID-19. 

Zapoznałem/zapoznałam się informacją 

                                                                                                                                                       Data i  czytelny podpis rodzica/opiekuna ……………………………………………. 


