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Aneks  nr 1 do  
Procedury zapewnienia zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola podczas zakażenia 

epidemiologicznego  

Zgodnie z wytycznymi Organu prowadzącego dodaje się ustęp 2  w  Rozdziale II,                                          

§ 1 „Zasada rekrutowania dzieci do objęcia opieką wychowania przedszkolnego w czasie 

ograniczenia”.  Pozostałe ustępy ulegają przesunięciu w numeracji. 

 

1. Pierwszeństwo do zorganizowanej opieki w czasie ograniczenia mają dzieci obojga 

rodziców pracujących, przede wszystkim związanych zawodowo ze służbą zdrowia, 

służbami mundurowymi, handlem i zakładami produkcyjnymi, realizującymi zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, spełniających 

warunki: 

a. nie wykonują pracy zawodowej zdalnie, 

b. nie korzystają z urlopu, opieki, zwolnienia lekarskiego, 

c. nie są objęci kwarantanną,  

d. w dniu, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu, będą czynni 

zawodowo,  

e. nie jesteśmy objęci kwarantanną 

2. Od wtorku 19 maja 2020r. można przyjąć do przedszkola dziecko jednego rodzica 

pracującego.  

3. Rodzice, spełniający warunki opisane w pkt. 1 i pkt. 2  w uzgodniony sposób informują 

Dyrektora Przedszkola o tym, że dziecko będzie korzystało z opieki przedszkola oraz 

godzinach pobytu. 

4. Dziecko korzystające z przedszkola musi być bezwzględnie zdrowe. Jeśli dziecko 

zgłaszało   rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości powinno bezwzględnie zostać w 

domu.  

5. Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża automatycznie 

zgodę na: 

a. kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury, 
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b. odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów 

chorobowych u dziecka, 

c. wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się  w przedszkolu  

w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych  

u dziecka ( rodzic wstawia się w przedszkolu max. 30 min. po otrzymaniu 

wiadomości) 

d. wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych 

sugerujących zarażenie wirusem COVID-19  

6. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko na 

obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.: 

e. zakładanie maseczki na czas przejścia do i z  przedszkola (dotyczy dziecka 

powyżej 4 r.ż.) 

f. niepodawanie ręki na przywitanie, 

g. unikanie dotykania oczu, nosa, ust, 

h. myciu rąk po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem, 

i. kasłaniu, kichaniu w tzw. „łokieć”, 

j. niezabierania do przedszkola zabawek domowych oraz innych zbędnych 

rzeczy, 

k. zgłaszaniu nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha), 

l. niewkładania do ust zabawek,  

m. nowy wygląd zewnętrzny pracowników obsługi (fartuchy ochronne, 

rękawiczki, przyłbice) związany jest z zasadami bezpieczeństwa i nie powinien 

dziecka przestraszyć 


