PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
OBOWIĄZUJĄCA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W RADWANICACH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do i z placówki mają

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m. Zobowiązani są korzystać z płynu do dezynfekcji rąk
umieszczonego przed budynkiem przedszkola w widocznym miejscu.
2.

Rodzice/opiekunowie oddając dzieci do przedszkola oczekują na zewnątrz, nie wchodzą na

teren placówki
3.

Odbierając dzieci z przedszkola rodzice korzystają z dzwonka i domofonu przy drzwiach

głównych wywołując dzieci po imieniu, nazwisku i nazwie grupy.
4.

Rodzice i opiekunowie nie wchodzą do szatni przedszkola.

5.

Jeśli zajdzie konieczność wejścia na teren placówki rodzice przebywają tylko w

wyznaczonej strefie i zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.
6.

Rodzic zobligowany jest do uprzedzenia dziecka o pomiarze temperatury ciała w ciągu dnia

oraz konieczności umycia rąk zaraz po wejściu do sali.
7.

Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym w

trakcie przebywania dziecka w placówce.
8.

Rodzic Przyprowadzający dziecko przekazuje je pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi,

który odprowadza je do szatni, udzieli pomocy w przebraniu się, a następnie odprowadzi do
wyznaczonej sali i odda pod opiekę wychowawcy.
9.

Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez jakichkolwiek oznak

choroby.
10.

Jeżeli dziecko będzie miało podwyższona temperaturę (38 stopni Celsjusza i wyższą) lub

inne objawy chorobowe, nie zostanie przyjęte do przedszkola. W przypadku stwierdzenia
podwyższonej temperatury u dziecka przebywającego w placówce będzie uruchomiona ,,Procedura
postępowania w przypadku podejrzenia choroby".
11.

Dzieci do placówki są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez rodziców/ opiekunów bez

objawów chorobowych.
12.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie

wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
13.

Dzieci do placówki nie zabierają żadnych przedmiotów, zabawek, klocków, poduszek,

jedzenia ani picia.

