Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 16/2020
Dyrektora Przedszkola Publicznego
w Tułowicach z dnia 18.08.2020 r.

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Przedszkolu Publiczny
w Tułowicach w czasie zagrożenia epidemicznego
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 25 dzieci.
2. W sali, w której przebywają dzieci nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki).
3. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione wchodząc na teren przedszkola mają
obowiązek zdezynfekować dłonie płynem znajdujących się przy wejściu oraz osłonić usta i
nos.
4. Przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
5. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie są
zobowiązani dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję
zabawki.
6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
7. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
8. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
9. Rodzice/prawni opiekunowie podpisują pisemną zgodę na wykonywanie pomiaru
temperatury ciała dziecka w przedszkolu, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

chorobowych.
10. Rodzice/prawni opiekunowie/inne osoby upoważnione przyprowadzający/odbierający
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.
11. Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej przedszkola (szatnie, hol, klatka schodowa), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z
dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy
czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
12. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/prawny
opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie przedszkola z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Dzienna liczba rodziców/prawnych
opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny jest ograniczona do niezbędnego
minimum, tak by umożliwić osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.
13. Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla
wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych
środków komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.
14. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką
rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych.
15. Opiekunowie w przedszkolu są zobowiązani zachować dystans społeczny między sobą, w
każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
16. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym
się dziećmi.
17. Pracownicy, którzy przebywają w przestrzeni wspólnej, w której znajdują się rodzice/prawni
opiekunowie/inne osoby upoważnione mają obowiązek zakrywać nos i usta (maseczki lub
przyłbice).
18. 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 by odebrać dziecko oraz postępować zgodnie z zaleceniami i procedurami
obowiązującymi w przedszkolu.

