REGULAMIN DLA RODZICÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 ORAZ
PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 UL.PIŁSUDSKIEGO 19
W BRWINOWIE
W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność
oddziałów została ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce. Pierwszeństwo
w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki ze
względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania
związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce rodzic
zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi/wicedyrektorowi istotne informacje o
stanie zdrowia dziecka.
2. Jeśli dziecko ukończyło 4. rok życia rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć je w indywidualną
osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
3. Do placówki należy przyprowadzać dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru,
kaszlu, podwyższonej temperatury).
4.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych jest
bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola.

5. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp)
będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać
dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W
przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z
rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka dyrektor/wicedyrektor
zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.
6. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi
wskazującymi na infekcję oraz temperaturą powyżej 37.5 stopni
7. Rodzic wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów,
pluszaków czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek, itp.)
8.

Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślając, że
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie

podawać ręki na powitanie, nie przytulało innych dzieci oraz zwracać uwagę na
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
9. W miarę możliwości dziecko powinien przyprowadzać i odbierać stały opiekun- unikając
w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.
10. 25.05.2020 r. rodzic (niezależnie od wieku dziecka) zobowiązany jest przynieść dwa pełne
komplety ubrań na zmianę w szczelnie zamkniętym plastikowym opakowaniu – podpisane
imieniem i nazwiskiem dziecka. Ubranie zostawiamy w wyznaczonej szafce w szatni.
11. W przedszkolu ze względów bezpieczeństwa dzieci nie będą myły zębów.
12. Dzieci pod nadzorem nauczycieli i według ustalonego harmonogramu będą mogły
korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw.
13. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do
odbioru dzieci i innych osób postronnych.
14. .Rodzic zobowiązany jest się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk swoich i dziecka
przy wejściu do przedszkola.
15. Drzwi wejściowe do budynku przedszkola będą zamykane w godzinach 8.15 -15.00.
16. Obowiązuje organizacja zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup
dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się
opiekowali Ci sami opiekunowie;
17. Ponadto informujemy, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące
codzienną dezynfekcję oraz przestrzeganie zasad higieny.
18. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub
personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej
chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
19. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg.
Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci
będą często myć ręce wodą z mydłem), nie będą wychodziły na spacery poza teren
przedszkola oraz nie będzie poobiedniego odpoczynku w formie leżakowania.
Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania
powyższego regulaminu.

