
PROCEDURA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

w okresie ograniczonej działalności przedszkola spowodowanej wirusem COVID-19 

w  Przedszkolu  w Ziminie 

 

1. Dzieci przedszkolne wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem. 

2. Dzieci będą przyjmowane w godz. od 6.30 do 8.00, a odbierane do godziny 17.00.  

W pozostałych godzinach przedszkole nie będzie otwarte dla osób z zewnątrz.  

W szczególnych przypadkach w godzinach funkcjonowania placówki, tj. od 6.30 do 

17.00, po skorzystaniu z domofonu, dzwonka lub telefonu, można odebrać dziecko.  

3. Dziecko do przedszkola może przyprowadzać tylko jeden z Rodziców (opiekunów). 

4. Do szatni  z dzieckiem wchodzi pomoc nauczyciela .  

5. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić domofonem do sali, w której przebywa 

dziecko. Rodzic nie wchodzi do przedszkola. Pomoc nauczyciela ubierze dziecko i 

przyprowadzi Rodzicowi.  

6. W trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka Rodzic musi mieć zasłonięte usta i 

nos, założone rękawiczki jednorazowe i zdezynfekowane ręce przy wejściu do 

placówki. 

7. Dzieci na terenie przedszkola nie muszą nosić maseczek ani rękawiczek.  

8. Dzieci przebywają w wyznaczonej i stałej sali. 

9. Do każdej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie (nauczyciele, pomoc 

nauczyciela). 

10. W salach będą codziennie dezynfekowane stoły, krzesełka, podłogi , zabawki. 

11. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

12. Na podwórko dzieci będą wychodzić tak, aby grupy się ze sobą nie stykały (wg 

ustalonego harmonogramu). 

13. Jeżeli przedszkole będzie dysponować środkami do dezynfekcji placu zabaw to dzieci 

będą mogły korzystać ze sprzętu terenowego. W przeciwnym wypadku sprzęt będzie 

wyłączony z użytkowania (zabezpieczony taśmami). 

14. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych (katar, kaszel, wysypka, itp.) 

15. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

16. Jeżeli w domu przebywa osoba chora, na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

17. Przedszkole nie będzie organizować wyjść poza teren placówki (np. spacer, 

wycieczka). 

18. W przypadku symptomów choroby u dziecka zostanie ono odizolowane od 

pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu, a powiadomieni Rodzice powinni 

niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.  

19. Jeżeli Rodzic w ciągu godziny nie odbierze dziecka dyrektor powiadamia sanepid o 

możliwości zakażenia na terenie placówki.  

20. Dzieci do przedszkola nie mogą przynosić żadnych przedmiotów (zabawki, soczki, 

itp.) 

21. Dzieci z przedszkola nie mogą zabierać żadnych przedmiotów.  


