Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 12 w Dębicy obowiązujące w czasie trwania pandemii
COVID-19 lub do odwołania
1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez jakichkolwiek objawów
chorobowych (w tym katar, kaszel, osłabienie, stan podgorączkowy, biegunka, wysypka,
wymioty lub inne).
2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane mogą być tylko przez osoby zdrowe.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
rodzic nie może przyprowadzić dziecka do placówki.
4. Dziecko do budynku przedszkola może wprowadzić jedna osoba. Ze względów
epidemiologicznych wskazane jest, by osoby przyprowadzające były w miarę możliwości
stałe.
5. Wchodząc do przedsionka przedszkola każda osoba zobowiązana jest zdezynfekować
dłonie znajdującym się tam preparatem dezynfekującym zgodnie z instrukcją dezynfekcji.
6. Wchodząc do przedszkola każdy rodzic zobowiązany jest do rygorystycznego
przestrzegania wszelkich środków ostrożności, zakładania osłony ust i nosa oraz
zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich
rodziców wynoszącego 1,5m.
7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol i szatnia)
z zachowaniem zasady jeden rodzic z dzieckiem lub dziećmi w odstępie 1,5 m od kolejnego
rodzica z dzieckiem/dziećmi.
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9. W sytuacji, gdy w przedszkolu przebywa maksymalna dozwolona ilość osób, kolejne
oczekują na zewnątrz placówki do momentu aż poprzednia osoba opuści budynek.
10. Starsze dzieci 5 i 6-letnie po przebraniu się w szatni przedszkolnej oddawane są pod opiekę
dyżurującego pracownika przedszkola.
11. Dzieci młodsze 3 i 4-letnie po przebraniu się w szatni odprowadzane są przez rodziców do
drzwi sali przedszkolnej (dotyczy sal na parterze budynku).

12. Rodzice nie przemieszczają się po przedszkolu i ograniczają czas pobytu na terenie
placówki do niezbędnego minimum.
13. W celu ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce drzwi wejściowe do holu
pozostaną zamknięte. Rodzice wchodząc do przedszkola otwierają drzwi przy użyciu kart
identyfikacyjnych monitorujących czas pobytu dziecka lub sygnalizują dzwonkiem swoją
obecność i chęć wejścia do budynku.
14. Rodzice wchodząc/wychodząc z dzieckiem zobowiązani są do odbicia w czytniku karty
monitorującej czas pobytu dziecka w placówce.
15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, za zgodą
rodziców wyrażoną na piśmie, dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka.
16. Dzieci nie zabierają do przedszkola zabawek i innych przedmiotów (niestety ulubione
zabawki zostają w domu). Dzieci nie przynoszą do przedszkola również jedzenia i picia.
17. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania wózków, rowerków oraz innych
sprzętów.
18. Zaleca się kontakt z nauczycielami i dyrektorem przedszkola w formie telefonicznej lub
mailowej. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu możliwy jest kontakt
bezpośredni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
19. Wyznacza się czas przyprowadzania dzieci do godz. 8.00.
20. PROSIMY
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PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI – ułatwi to sprawną organizację pracy
przedszkola.
21. Podczas odbierania dziecka z przedszkola obowiązują te same zasady, jak
w przypadku przyprowadzania.
RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1. Udostępnienia aktualnego numeru telefonu umożliwiającego szybką komunikację.
2. Kontroli, czy dziecko nie zabiera żadnych przedmiotów do i z przedszkola.
3. Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie
dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na
powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania).
4. Szybkiego odebrania swojej pociechy z placówki w przypadku stwierdzenia u niej objawów
chorobowych.

5. W przypadku podejrzenia zarażeniem wirusem COVID-19 rodzic ma obowiązek
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przedszkola w celu wdrożenia w placówce
dodatkowych procedur zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
6. Przystosowania ubioru dziecka do warunków atmosferycznych i pozostawienia w szatni
ubrania „na zmianę” w przypadku konieczności przebrania dziecka.
7. Przestrzegania określonych przez przedszkole zasad i procedur. Przyprowadzenie
dziecka do placówki jest równoznaczne z akceptacją nowych zasad funkcjonowania
przedszkola oraz oznacza, że rodzic/opiekun zobowiązuje się do ich stosowania
i przestrzegania.

