Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną/inne objawy chorobowe.
2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane mogą być tylko przez osoby zdrowe.
Zaleca się, by dzieci były przyprowadzane/odbierane tylko przez rodziców.
3. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godz. 8.00.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
rodzic nie może przyprowadzić dziecka do placówki.
5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko rygorystycznie przestrzegają
wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk) i zachowują dystans społeczny (min. 2m) w odniesieniu do pracowników, innych
dzieci i ich rodziców.
6. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia podczas drogi do i z placówki należy zaopatrzyć
w indywidualną osłonę nosa i ust. Maseczkę dziecka rodzice zabierają ze sobą ściągając ją
przed wejściem.
7. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci. Nie ma jednak
przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Wtedy takie zabezpieczenie
zapewnia rodzic.
8. Po wejściu do budynku rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce środkiem
umieszczonym na stoliku w korytarzu wejściowym (wiatrołapie).
9. W korytarzu wejściowym do przedszkola może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub
rodzeństwem dziecka, które również uczęszcza do przedszkola. W razie większej liczby
osób, pozostałe zobowiązane są do czekania na zewnątrz z zachowaniem dystansu
społecznego (min. 2m).
10. Wejście do placówki rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko sygnalizuje
dzwonkiem znajdującym się w korytarzu wejściowym.
11. Rodzic/opiekun może wejść do wyznaczonej części holu, by odbić kartę monitorującą czas
pobytu dziecka i nie przemieszcza się po pozostałej części budynku.
12. Dziecko odbierane będzie od rodzica przez wyznaczonego pracownika przedszkola.
13. Wyznaczony do odbioru dzieci pracownik dokona pomiaru temperatury ciała dziecka
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Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, która będzie
mierzona każdego dnia po przyjściu do przedszkola oraz w ciągu dnia.

14. W przypadku gdy pracownik stwierdzi, że dziecko wykazuje jakiekolwiek objawy infekcji
ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.
15. Pracownik pełniący dyżur w szatni przedszkolnej odprowadzi dziecko do sali i odda pod
opiekę nauczyciela.
16. Dziecko nie może zabierać do przedszkola zabawek i innych przedmiotów (niestety
ulubione zabawki zostają w domu).
17. Opuszczające placówkę dziecko odprowadzane będzie przez wyznaczonego pracownika
przedszkola do oczekującego w wyznaczonej części holu, rodzica.
18. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do
odbioru dzieci i innych osób postronnych.
19. Kontakt rodziców z dyrektorem, nauczycielami i intendentem możliwy będzie drogą
mailową i telefoniczną. Adres e-mail: pm12.debica@op.pl nr tel. 14 6812 594.

Rodzicu!
•

Codziennie rano zmierz dziecku temperaturę, aby uniknąć sytuacji stresowych w razie
nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

•

Wytłumacz dziecku, że jego ulubione zabawki muszą pozostać w domu.

•

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślaj, że
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie
podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania
twarzy podczas kichania czy kasłania.

•

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów chorobowych Twoje dziecko
zostanie odizolowane od grupy, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany
i zobligowany do szybkiego odebrania swojej pociechy z placówki.

•

Przystosuj ubiór dziecka do warunków atmosferycznych i nie zapomnij o ubraniach „na
zmianę” w przypadku konieczności przebrania dziecka.

•

Jeżeli przyprowadzasz dziecko do przedszkola zobowiązany jesteś do pozostania
w stałym kontakcie telefonicznym z dyrektorem i nauczycielem grupy.

