
Zalecenia dla rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola  

w okresie stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

1. Rodzice przyprowadzają do placówki dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.  

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane przez osoby zdrowe. 

3. Przyprowadzając i odbierając dziecko rodzice zachowują przed budynkiem bezpieczną 

odległość od siebie, minimalnie 2 metry. 

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

  wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu    

  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

5.   Rodzice przyprowadzając/odbierając dzieci mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni     

  wspólnej przedszkola (jeden rodzic + dziecko lub w odstępie od kolejnego rodzica z     

  dzieckiem 2 metry).  Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich ostrożności przy wejściu    

  do placówki (zdezynfekować ręce oraz zasłonić usta i nos). 

6.   W szatni  i na korytarzach przedszkola rodzice zachowują dystans 2 metrów od innych      

   rodziców, dzieci i pracowników przedszkola. 

7.    Rodzic nie może wchodzić do sali, przekazanie dziecka w szatni lub na korytarzu powinno     

   odbywać się bez zbędnej zwłoki. 

8.    W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic za zgodą dyrektora    

   może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności    

   placówki (dezynfekcja rąk oraz zasłonić usta i nos). 

9. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzice przekazują 

telefonicznie dyrektorowi lub wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

10. Wyjaśniają dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  

czy zabawek. 

11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że 

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie, unikać kontaktu fizycznego z innymi osobami. 

12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  

czy kasłania. Pamiętając, że rodzic także powinien je stosować, bo dziecko uczy się  

przez obserwację dobrego przykładu. 

13. Budynek przedszkola jest cały czas zamknięty. W razie potrzeby kontaktu z przedszkolem w 

ciągu dnia rodzic/opiekun może skontaktować się telefonicznie – nr tel.  83 341 64 39. 

14. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym w sytuacji 

podejrzenia choroby. 

15. Rodzice/ są zobowiązani podać aktualne numery telefonów, odbierać telefony z przedszkola, 

a w momencie nie odebrania telefonu z przedszkola o pilny kontakt z placówką. 

16. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie 

dokonany pomiar temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wyniesie 

38oC dziecko zostanie odizolowane do odrębnego pomieszczenia, gdzie pod opieką będzie 

oczekiwało na przybycie rodzica/opiekuna. 

17. Obowiązkiem rodzica/opiekuna w wyżej wymienionym przypadku jest skorzystanie z 

teleporady medycznej i poinformowanie dyrektora w przypadku podejrzenia lub zakażenia 

COVID19. Prosimy o stosowanie zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania 

dziecka do przedszkola. 

 

 

 
                                                                                

 


