PROCEDURA I
DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z
PRZEDSZKOLA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I
ZWALCZANIEM COVID-19
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają
Rodzice/Prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani do zabezpieczenia dziecka od 4 roku
życia w maseczkę ochronną.
2. Rodzice/Prawni opiekunowie są zobowiązani do doprowadzenia dziecka do drzwi
budynku przedszkola gdzie dziecko zostaje odebrane przez opiekuna przedszkolnego.
3. Zgodnie z zaleceniami GIS osoby przyprowadzające dziecko powinny zachować
bezpieczny dystans do opiekuna odbierającego dziecko tj. 2 m odległości. Przyjście do
przedszkola należy zasygnalizować dzwonkiem , dzwoniąc pod numer 8 Bawialnia (inne
dzwonki nie będą używane) i poczekać na pojawienie się osoby wyznaczonej do odbioru
dziecka. Prosimy o wyrozumiałość osoba odbierająca dzieci może być w tym samym czasie w
szatni z innym dzieckiem i trzeba będzie zaczekać na swoją kolej do czasu kiedy nie pojawi
się gotowa odebrać kolejne dziecko..
4. Rodzice/Prawni opiekunowie są zobowiązani każdorazowo do podania osobie odbierającej
dziecko istotnych danych na temat stanu jego zdrowia.
5. Dziecko przed wejściem na teren placówki musi mieć zmierzoną temperaturę termometrem
bezdotykowym w obecności Rodzica/Prawnego opiekuna, którą osoba odbierająca musi
zapisać w karcie przyjęcia dziecka do przedszkola. W przypadku, kiedy temperatura dziecka
wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do
grupy. Dzieci z temperaturą powyżej 37 stopni C oraz z katarem , kaszlem lub innymi
niepokojącymi objawami nie będą przyjęte.
6. Osoba odbierająca dziecko po dokonaniu pomiaru temperatury sprowadza dziecko do
szatni gdzie pomaga mu się rozebrać z okrycia wierzchniego i w zmianie obuwia, następnie
zaprowadza dziecko do łazienki w celu dokładnego umycia rąk.
7. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do
budynku przedszkola.
8. Rodzice/Prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko
wyłącznie zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i
udzielać wyczerpujących informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji
nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie zaobserwowania niepokojących
objawów wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia lub podejrzenia zaistnienia choroby .
9. Dzieci nie mogą przynosić na teren przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek z
domu.
10. Rodzice/Prawni opiekunowie są zobowiązani punktualnie odbierać dziecko z przedszkola.

11. Rodzice/Prawni opiekunowie odbierają dziecko z pod drzwi przedszkola gdzie
doprowadza je już przebrane opiekun. Wchodzenie na teren placówki w dobie pandemii jest
niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo dzieci tam przebywających jak również personelu.
12. Wydanie dziecka innym osobom, niż Rodzice/Prawni opiekunowie może nastąpić tylko w
przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez Rodziców/ Prawnych opiekunów.
Skan wypełnionego upoważnienia z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z
przedszkola oraz ich zgodą na podanie danych osobowych Rodzice/Opiekunowie przesyła
mailem na adres maly-swiat.edu@o2.pl
14. W przypadku wyjątkowej konieczności wejścia Rodzica do przedszkola musi on
bezwzględnie zdezynfekować ręce, posiadać ochronę ust i nosa, ochraniacze na obuwie oraz
rękawiczki. Płyn do dezynfekcji będzie umieszczony przy wejściu w widocznym i
niedostępnym dla dzieci miejscu.
15.Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest niemożliwe jeżeli w domu przebywa osoba
poddana kwarantannie , w izolacji w warunkach domowych lub miała kontakt z osobą
zarażoną
16. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od Rodziców/Prawnych
opiekunów, aby zgłosili fakt odebrania dziecka opiekunowi. Nauczyciel lub pomoc
nauczyciela muszą widzieć i wiedzieć kto odbiera dziecko.

