Procedura przyprowadzania i odbierania
dziecka w przedszkolu na czas pandemii
obowiązująca w Przedszkolu „Baśniowy Dworek” w Golinie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas
przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych
opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa
dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola

w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli w czasie
przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice
Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola
1.

Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do
przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących
w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

2.

Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zabezpieczone
w indywidualną ochronę nosa i ust (jeśli ukończyło ono 4. rok życia) podczas drogi
do i z przedszkola.

3.

Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno
podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola.

4.

Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.

5.

Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając
je pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora pracownika oraz odbierają dziecko
w ustalonym czasie.

6.

Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe
przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

7.

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani
są zmierzyć dziecku temperaturę.

8.

Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez
objawów chorobowych od godz. 7.00 do godz. 9.00.

9.

Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko do godz. 16.00.

10. Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
11. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania wyznaczonemu pracownikowi
przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
12. Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają,
czy dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
13. Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy
dziecko nie zabrało z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady
higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie
rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
15. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne
oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku
przedszkola.
16. Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola
obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
17. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała po
wkroczeniu na teren przedszkola. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie
mogło pozostać w przedszkolu. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest
zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.

18. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony
kontaktowe.
19. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko
do i z przedszkola, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
1. Dyrektor przedszkola wyznacza strefę przyjęć/obioru dzieci z placówki.
2. Przyjęcie i odbieranie dzieci powinno odbywać się w przedsionku/korytarzu/holu, tuż za
głównym wejściem do placówki.
3. Dziecko przyjmuje pracownik przedszkola wyznaczony przez Dyrektora, zaprowadza je do
szatni, gdzie druga wyznaczona osoba przygotowuje dziecko (rozbiera w zależności od
warunków atmosferycznych, nakłada stosowne obuwie i pomaga dziecku w umyciu rąk ciepłą
wodą z mydłem lub nadzoruje samodzielne wykonanie powyższej czynności przez dziecko)
i zaprowadza je do sali, w której będą prowadzone właściwe zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze.
4. Odbiór dziecka odbywa się na tych samych zasadach.
5. Wprowadzono taką organizację pracy, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych
grup dzieci (różne godziny przyjmowania poszczególnych grup do placówki).
6. Zaleca się poinformować rodziców/opiekunów, żeby osoby przyprowadzające/odbierające
dzieci nie miały więcej niż 60 lat (osoby po 60 roku życia są bowiem bardziej narażone na
zakażenie koronawirusem).
7. Przy wejściu do placówki umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk.
8. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub
zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 2 metry.
10. Rodzice mogą wchodzić mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej
podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica
z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
11. Rodzice/opiekunowie

nie

mogą

wchodzić

do

szatni

z

dzieckiem.

Dziecko

odbierane/przyprowadzane jest od/do opiekuna przez opiekunkę ze strefy przyjęć/odbioru.

12. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych,
sugerujących chorobę zakaźną.
13. Dzieci do placówki mogą być przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
14. Dziecka chorego lub podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki.
Opiekunka ma prawo nie wpuścić dziecka do placówki i poprosić rodzica/opiekuna
o zabranie do domu dziecka z objawami takimi jak kaszel, kichanie, katar, ogólne złe
samopoczucie, z temperaturą 37ºC i więcej.
15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
16. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek.
17. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby. Należy ograniczyć
przebywanie w placówce osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
tylko osoby zdrowe). Do placówki powinni wchodzić tylko i wyłącznie nauczyciele
i pracownicy obsługi.
18. Za bezpieczeństwo dzieci zaraz po wejściu do placówki odpowiada przedszkole, czyli osoby
sprawujące bezpośrednią opiekę nad dziećmi.
19. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem
bezdotykowym przez pracownika placówki przed wpuszczeniem dziecka do placówki i przy
jego odbiorze. Pomiaru temperatury można również dokonywać w trakcie zajęć. Wyników
pomiaru nigdzie nie rejestrujemy/nie zapisujemy.
20. Po zakończeniu przyjęć i odbiorów dzieci zaleca się dezynfekcję całej strefy
przyjęć/odbioru dzieci z placówki z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich.
21. Po zakończeniu przyjęć i odbiorów dzieci zaleca się dezynfekcję szatni z uwzględnieniem
dezynfekcji powierzchni dotykowych – wieszaki, szafki odzieżowe, poręcze, klamki
i powierzchnie płaskie.

