Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 7/2020
Dyrektora Przedszkola Publicznego
w Tułowicach z dnia 06.05.2020 r.

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Przedszkolu Publiczny w Tułowicach w okresie
pandemii
Kogo dotyczy:
–

rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola, lub innych osób
upoważnionych,

–

dzieci uczęszczających do przedszkola,

–

pracowników przedszkola.

1. Grupa przedszkolna może liczyć maksymalnie 12 dzieci, w przypadkach szczególnych, za
zgodą organu prowadzącego liczba ta może zwiększyć się o 2 dzieci.
2. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.
3. Wszystkie osoby wchodzące do przedszkola z wyjątkiem dzieci mają obowiązek
zdezynfekować dłonie płynem znajdujących się przy wejściu.
4. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
5. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
7. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
8. Rodzic/prawny opiekun lub inna osoba upoważniona wchodząca na teren przedszkola ma
obowiązek założyć maseczkę zakrywającą nos i usta.
9. Rodzic ma obowiązek dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka przed wyjściem do
przedszkola. Jeśli temperatura ciała dziecka wynosi powyżej 37°C, nie należy przyprowadzać
dziecka do przedszkola.
10. Rodzice/prawni opiekunowie podpisują pisemną zgodę na wykonywanie pomiaru
temperatury ciała dziecka w przedszkolu.

11. Rodzic/prawny opiekun dziecka lub inna osoba upoważniona nie ma prawa przebywać na
trenie przedszkola z wyjątkiem chwili, w której przyprowadza i odbiera dziecko.
12. Rodzice dzieci z grup, których sale znajdują się na piętrze (Muchomorki, Motylki),
odprowadzają dzieci do szatni znajdującej się w piwnicy, gdzie czekać będzie pracownik
przedszkola. Pracownik przedszkola przebierze dziecko w szatni i odprowadzi do sali.
13. Rodzice dzieci, których sale znajdują się na parterze (Biedronki, Jagódki, Żabki, Stokrotki),
odprowadzają dzieci do drzwi przeciwpożarowych prowadzących na hol dolny. Tam, czekać
będzie pracownik przedszkola, który przebierze dziecko w szatni i odprowadzi do sali.
14. O wszelkich zmianach organizacyjnych, dotyczących przypisania dzieci do grup na czas
trwania zagrożenia epidemicznego będą informować wychowawcy.
15. Dzieci, które znajdują się w salach na parterze są odbierane w następujący sposób:
- należy zadzwonić domofonem do danej sali,
- udać się pod drzwi tarasowe danej sali,
- wychowawca przygotuje dziecko i przekaże bezpośrednio z sali rodzicowi/prawnemu
opiekunowi lub innej osobie upoważnionej.
16. Dzieci, które znajdują się w salach na piętrze są odbierane w następujący sposób:
- należy zadzwonić domofonem do danej sali i poczekać w korytarzu lub przedsionku,
- pracownik przedszkola przyprowadzi dziecko z sali,
- rodzic/prawny opiekun lub inna osoba upoważniona może udać się z dzieckiem do szatni
znajdującej się w piwnicy,
w szatni, która znajduje się w piwnicy mogą przebywać w jednym czasie tylko dwie osoby
dorosłe z dziećmi.
17. Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla
wychowawcy, może użyć domofonu lub skontaktować się telefonicznie.
18. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką
rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych.
19. Opiekunowie w przedszkolu są zobowiązani zachować dystans społeczny między sobą, w
każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
20. Personel pomocniczy: kucharki, intendent, pracownik gospodarczy nie może kontaktować
się dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
21. Pracownicy, którzy odbierają dzieci od rodziców mają obowiązek założyć maseczkę
ochronną i/lub przyłbicę.
22. Rodzice/prawni opiekunowie oraz inne osoby upoważnione przyprowadzające /odbierające

dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
23. W przypadku podejrzenia u dziecka objawów choroby w tym COVID-19, rodzic po uzyskaniu
takiej informacji od pracownika przedszkola ma obowiązek bezzwłocznie zjawić się w
przedszkolu i postępować zgodnie z zaleceniami.

