Z dniem 2.07.2020r. uległy zmianie wytyczne GIS w sprawie organizacji
pracy i obowiązujących procedur w przedszkolu.
WYTYCZNE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
I OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ
KORONAWIRUSA
1. Przedszkole jest czynne od godziny 6.30 do 16.00.
2. Rodzice, którzy wyrażają wolę przyprowadzenia dziecka do przedszkola zobowiązani są do
powiadomienia o tym wychowawców grup.
4. Do przedszkola należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe ( bez objawów
chorobowych tzn. baz kataru, kaszlu i podwyższonej temperatury).
5. Zabronione jest przyprowadzenie dzieci do przedszkola, jeżeli w ciągu ostatnich dwóch
tygodni jedna z osób wspólnie zamieszkujących z dzieckiem powróciła z zagranicy, albo
przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
6. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce rodzice przekazują
wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.
7.W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka rodzic
niezwłocznie informuje o tym wychowawcę i dyrektora przedszkola.
9. W przypadku przebytej jakiejkolwiek choroby przez dziecko, rodzic powinien przedstawić
zaświadczenie lekarskie ( wystawione przez lekarza drogą e - mailową lub emesową )
stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
10. Rodzic zgłasza wychowawcy przyczynę każdej nieobecności dziecka w przedszkolu.
11. Rodzice kontaktują się z wychowawcami drogą telefoniczną.
12. Rodzice powinni przypominać swojemu dziecku podstawowe zasady higieny ( nie
podawać ręki na powitanie, unikać dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasłanianie
ust i nosa podczas kichania lub kasłania).
13. Dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.
14. Dzieciom nie wolno wnosić do przedszkola rzeczy przyniesionych z zewnątrz ( w tym
zabawek ).
15. Rodzice wyrażają zgodę na mierzenie dziecku temperatury przez wychowawcę w
przypadku zauważenia objawów chorobowych.
16. Rodzice oddając dziecko pod opiekę przedszkola i odbierając je, nie wchodzą na teren
placówki.

W wyznaczonym do tego miejscu ( przed wejściem ) przekazują i odbierają dziecko za
pośrednictwem osób doprowadzających .
17. Rodzice przyprowadzając i odbierając dziecko mają obowiązek zachowania co najmniej 2
metrów odległości między sobą.
18. Przedszkole zapewnia dzieciom ręczniki jednorazowe.
19. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących procedur.

