ANEKS NR 1 DO DOKUMENTACJI ZWIAZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ENTLICZEK PENTLICZEK W KOWALEWIE
POMORSKIM W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ.
Wprowadza się:
1. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.45 do 16.15.
2. Przyprowadzone dziecko musi być zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych.
3. Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola może wyłącznie osoba zdrowa.
4. Obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
5. Obowiązkiem każdego rodzica/opiekuna prawnego jest przypominanie dzieciom o
podstawowych zasadach higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania oczu,
nosa i ust, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania( w zgięty łokieć).

6. Przed wejściem do budynku przedszkola każda osoba dorosła ma obowiązek zdezynfekowania
dłoni płynem dezynfekcyjnym umieszczonym przed budynkiem. Jeżeli dłonie osłonięte są
rękawiczkami również należy je zdezynfekować.

7. Dziecko może być przyprowadzane/odbierane z przedszkola tylko przez jedną osobę dorosłą :
rodzica/prawnego opiekuna lub dorosłą osobę upoważnioną.

8. W razie obecności większej liczby osób, pozostali czekają na zewnątrz przedszkola, z
zachowaniem odległości 2 metrów.

9. Rodzic/prawny opiekun nie wchodzi na dalszą część przedszkola ze względu na obowiązujący
reżim sanitarny i zachowanie procedur higienicznych.

10. Osoba dorosła z dzieckiem wchodzi do wiatrołapu przedszkola, dzwoni dzwonkiem. Wówczas
personel zmierzy temperaturę wychowanka i spyta rodzica o stan zdrowia dziecka w danym
dniu.

11. Personel odbierający dziecko od rodzica może odmówić jego przyjęcia do przedszkola jeśli
zauważy oznaki infekcji (w porozumieniu z dyrektorem).

12. W dalszej kolejności dziecko zaprowadzane jest przez personel do szatni, a następnie do swojej
sali.

13. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic wchodzi do wiatrołapu, dzwoni dzwonkiem,
następnie nauczyciel przekazuje ubrane dziecko rodzicowi.

14. Każdy rodzic/opiekun prawny, osoba upoważniona musi być zabezpieczony w środki ochrony
osobistej (maseczka lub inna forma ochrony ust i nosa lub rękawiczki jednorazowe).
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15. Niezbędne informacje o dziecku przekazuje nauczyciel przyprowadzający i odprowadzający
dziecko lub dyrektor przedszkola.

16. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają zachować
dystans społeczny do pracowników podmiotu, innych dzieci i ich rodziców/ opiekunów
wynoszący 2m.

17. W przypadku alergii u dziecka wymagane jest zaświadczenie lekarskie (alergolog/lekarz
rodzinny) o stwierdzeniu alergii lub toku diagnozy w tym kierunku.

18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzić dziecka
do przedszkola.

19. Na terenie przedszkola nie powinny przebywać żadne nieupoważnione osoby.
20. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym po
przybyciu do przedszkola oraz podczas jego pobytu ( jeżeli zaistnieje taka potrzeba) i
odnotowanie temperatury w specjalnej karcie.

21. W przypadku stwierdzenia u dziecka podwyższonej temperatury ( pomiędzy 37,2 – 37,9 st.
Celsjusza) nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem lub dyrektor zawiadamiają rodziców,
którzy muszą odebrać dziecko z przedszkola i w razie konieczności udać się z dzieckiem do
lekarza. Jeżeli lekarz stwierdzi u dziecka możliwość zarażenia Covid- 19 (infekcja górnych
dróg oddechowych, duszności, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować
najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych
zaleceń.

22. Należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad higieny: częste mycie i dezynfekcję
rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu ( w zgięty łokieć), unikanie dotykania oczu, nosa i ust
oraz obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez rodziców/prawnych opiekunów i ewentualne
osoby trzecie przebywające na terenie przedszkola.

23. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia rozprzestrzeniania Covid- 19 dyrektor przedszkola
może zmienić organizację funkcjonowania przedszkola np. godziny działania przedszkola,
zmienność schodzenia się dzieci w poszczególnych grupach, tymczasowo zawiesić lub
ograniczyć działanie przedszkola do czasu odwołania stanu zagrożenia rozprzestrzeniania
Covid- 19.

24. Pozostałe zasady postępowania i działania przedszkola w sytuacji epidemicznej znajdują się w
dokumentacji przedszkola odnośnie Covid- 19.
Podpis rodzica/prawnego opiekuna
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