Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 15/2020
Dyrektora Gminnego Przedszkola „Stokrotka” w Spytkowicach
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Procedura
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych/
osoby upoważnione w okresie pandemii COVID-19 w Gminnym Przedszkolu „Stokrotka”
w Spytkowicach.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
25 sierpnia 2020r.
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola,
w trakcie prowadzonych w nim zajęć .
§2
Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby
zdrowe.
2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
3. Rodzice/opiekunowie prawni, osoby upoważnione przyprowadzający
dziecko do
przedszkola oraz odbierający je z przedszkola muszą posiadać i stosować środki ochrony
osobistej (maseczki lub przyłbice, jednorazowe rękawiczki lub odkażanie rąk przed wejściem
do przedszkola) zarówno podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie
przebywania w przestrzeni wspólnej przedszkola.
4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko wyłącznie w
wyznaczonych przez
przedszkole godzinach, po tym czasie budynek będzie zamknięty.
5. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola),
z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola.
6. Po odebraniu dziecka od rodzica pracownik udaje się z nim do szatni, a następnie do toalety
w celu umycia rąk.
7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola, tj.
przedsionka, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w przedsionku, w odstępie
od kolejnego rodzica z dzieckiem oraz pracowników przedszkola co najmniej 2 metry.
8. Pracownik odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy jest ono zdrowe (nie ma
objawów chorobowych). W tym celu dokonany jest pomiar temperatury przy pomocy
termometru bezdotykowego po uprzednim otrzymaniu zgody od rodzica/opiekuna prawnego
dziecka. Ustala się max. temperaturę 37º C. W przypadku, gdy temperatura ciała dziecka
wyniesie powyżej 37° C lub dziecko będzie zakatarzone, kaszlące rodzic zabiera go do domu,
kierując się główną zasadą, że do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez
jakichkolwiek objawów chorobowych.

9. Pracownicy regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do
przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do przedszkola dzieci, jeżeli
w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
10. Zabrania się przynoszenia zabawek, plecaków przez dzieci z domu.
11. W sytuacji, gdy dziecko przyniosło ze sobą własne zabawki bądź inne niepotrzebne
przedmioty, rodzic winien zabrać je do domu.
12. Osoba upoważniona do odbioru dziecka czeka w części wspólnej, tj. przedsionku budynku.
Dziecko wyprowadza pracownik przedszkola.
§3

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów prawnych
dzieci.

