WYTYCZNE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA I
OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA
1. Do przedszkola należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe (bez
objawów chorobowych, takich jak katar, kaszel, podwyższona
temperatura).
2. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci do przedszkola, jeżeli w czasie
ostatnich dwóch tygodni jedna z osób zamieszkujących z dzieckiem
przebywała na kwarantannie lub w izolacji.
3. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce
rodzice przekazują wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.
4. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów chorobowych u
dziecka rodzic niezwłocznie informuje o tym wychowawcę i dyrektora
przedszkola.
5. W przypadku przebytej jakiejkolwiek choroby przez dziecko, rodzic
powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko
jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
6. Rodzic zgłasza wychowawcy przyczynę każdej nieobecności dziecka w
przedszkolu.
7. Rodzice kontaktują się z wychowawcami drogą telefoniczną.
8. 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).
9. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane przez osoby zdrowe.
10. Rodzice wyrażają zgodę na mierzenie dziecku temperatury przez
wychowawcę podczas schodzenia się dzieci oraz w przypadku zauważenia
objawów chorobowych.
11. Rodzice dzieci 4, 5, 6- letnich oddając dziecko pod opiekę przedszkola i
odbierając je nadal nie wchodzą na teren placówki. W wyznaczonym do
tego miejscu (przed wejściem) przekazują i odbierają dziecko za
pośrednictwem osób doprowadzających.

12. Rodzice dzieci 3 letnich i nowoprzybyłych do przedszkola mogą
wprowadzać (przez pierwsze 2 tygodnie) dzieci do przedszkolnej szatni.
Rodzice wchodzący na teren przedszkola mają obowiązek noszenia
maseczek, dezynfekcji rąk i zachowania co najmniej 1,5 metra odległości
miedzy sobą. W jednym czasie w pomieszczeniu Może przebywać troje
rodziców (po jednym na każde dziecko) z zachowaniem dystansu.
13. Rodzice dzieci z grupy 3- latków przynoszą dla dzieci czyste pościele i
zobowiązani są do ich prania co 2 tygodnie.
14. Przedszkole zapewnia dzieciom ręczniki jednorazowe.
15. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dzieci w
przedszkolu nie będą myły zębów.
16. Dzieciom nie wolno wnosić do przedszkola żadnych rzeczy
przyniesionych z zewnątrz (w tym słodyczy, napojów, zabawek,
książeczek).
17. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących procedur.
18. Rodzice potwierdzają pisemnie, że zostali zapoznani z wytycznymi i
obowiązującymi procedurami.
19. Dokument został sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
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