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do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa                                              

 

         

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w okresie stanu epidemii koronowirusa  

w Przedszkolu Publicznym im. Juliana Tuwima w Kowali 

1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniona jest jedna osoba. 

2. Dzieci przyprowadzane są do godz.8.30, po tej godzinie przeprowadzona zostanie 

dezynfekcja i nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w placówce. 

3. W godzinach od 8.30 do 14.30 przedszkole pozostaje zamknięte dla osób zewnątrz. 

4. Osoby z zewnątrz chcące wejść do przedszkola sygnalizują tę konieczność za pomocą 

dzwonka. 

5. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata, rodzic musi mu zapewnić środki ochrony indywidualnej  

w drodze do/z  przedszkola (maseczka, chusta).  

6. Do przedszkola można przyprowadzać tylko zdrowe dziecko, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych tj. gorączka, kaszel, katar, wysypka… 

7. Zostaje wyznaczona „strefa bezpieczeństwa „ poza którą , na terenie placówki mogą 

przebywać wyłącznie pracownicy przedszkola i przyjęte do placówki dzieci. 

Strefą tą jest „przedsionek”przy wejściu głównym do placówki. 

8. W „strefie bezpieczeństwa „ odbywa się przyjęcie i wydanie dziecka do/z placówki. 

9. W „strefie bezpieczeństwa” dokonuje się pomiaru temperatury dziecka. Pomiaru temperatury 

dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik termometrem bezdotykowym. 

10.  Wyznaczony pracownik odbiera dziecko od rodzica, który przeprowadza je do szatni i sali 

zajęć. 

11. Jeżeli zamierzona temperatura dziecka przekracza 37◦ C lub dziecko wykazuje widoczne 

objawy chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka. 

12. Podczas przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola rodzic musi być wyposażony  

w ośrodki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki). 

13. Rodzic wchodzący do „strefy bezpieczeństwa”  ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz używania 

osłony ust i nosa. 

14. Dzieci nie dezynfekują rąk. Myją ręce wodą z mydłem po wejściu do sali przedszkolnej. 

15. Pracownicy uczestniczący w odbiorze i wydaniu dziecka do/z placówki zobowiązani są  

do używania środków ochrony indywidualnej(maseczki ochronne, rękawiczki, przyłbice). 

16. Dzieci do placówki nie mogą przynosić żadnych zabawek, pluszaków, picia, jedzenia. 

 Rodzice mają obowiązek sprawdzenia czy dziecko nie zabrało w/w z domu. 

17. Przed odebraniem dziecka  rodzic sygnalizuje przybycie dzwonkiem i zeka na dziecko  

w wyznaczonej strefie. 

18. Rodzic podaje wyznaczonemu pracownikowi imię i nazwisko dziecka które odbiera. 

19. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z grupy, wyprowadza je do szatni, aby się ubrało.  

W razie konieczności pomaga dziecku się  i przekazuje rodzicowi znajdującemu się w strefie 

bezpieczeństwa. 

20. Rodzic po przekazaniu/ odebraniu dziecka niezwłocznie opuszcza teren placówki. 

 

 


