
 
DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE, ŻE W STANIE EPIDEMII                            

Z POWODU COVID-19 ZOBOWIAZANI JESTEŚCIE DO 

ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI  I ROZTROPNOSCI 

PODCZAS PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA                                

I OBIERANIA.  

 

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

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.  

3. Rodzice, po przybyciu do przedszkola zobowiązania są do dezynfekcji rąk płynem 

dezynfekującym znajdującym się przy wejściu. 

4. Rodzice mogą wchodzić do przedszkola wyłącznie do przestrzeni wspólnej,                              

z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m., w odniesieniu do 

pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i rodziców oraz z zachowaniem zasady                    

1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w przestrzeni placówki. Rodzice zobowiązani są do 

osłony ust i nosa. 

5. Wejście do podmiotu odbywa się drzwiami głównymi, a wyjście drzwiami od strony 

ogrodu. 

6. Dziecko po przebraniu się w szatni podchodzi do pracownika pełniącego dyżur                                

w szatni, który znajduje się w odległości min. 1,5 m. od rodzica, a następnie pod 

nadzorem osoby pełniącej dyżur w szatni zostaje odprowadzone do swojej sali. 

7. Dziecko, po przekroczeniu progów sali, pod nadzorem nauczyciela udaje się do toalety 

celem umycia rąk. 

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka podczas pobytu                           

w przedszkolu, personel przedszkola będzie dokonywał pomiaru temperatury ciała 

dziecka termometrem bezdotykowym. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecka w przedszkolu. 

9. W przypadku niepokojących objawów u dziecka w trakcie zajęć przedszkolnych, jak 

kaszel, kichanie, złe samopoczucie niekoniecznie z podwyższoną temperaturą 

obowiązuje natychmiastowe odizolowanie dziecka od innych osób przebywających                  

w placówce poprzez zaprowadzenie dziecka do wydzielonego miejsca z zachowaniem 

co najmniej 2 m. dystansu społecznego od pozostałych osób będących w przedszkolu                

i wezwanie rodziców do pilnego odebrania dziecka, celem skontaktowania się                             

z lekarzem.  

10. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej – rodzice zobowiązani są do 

powiadomienia o tym fakcie przedszkole. 

11. Rodzice mają obowiązek wytłumaczenia dziecku dlaczego do przedszkola nie można 

przynosić z domu zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów. 

12. Rodzice mają obowiązek przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, 

zwracając uwagę na częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania przez dziecko 

oczu, nosa, ust,  niepodawanie ręki na powitanie, wykonywanie czynności kaszlenia lub 

kichania w rękaw. 

 

 
 



 
CZYM JEST KORONAWIRUS? 
NOWY KORONAWIRUS SARS-cov-2 WYWŁUJE CHOROBĘ O NAZWIE COVID – 19. 

CHOROBA OBJAWIA SIĘ NAJCZĘCIEJ GORĄCZKĄ, KASZLEM, DUSZNOŚCIAMI, 

BÓLAMI MIĘŚNI, ZMĘCZENIEM. JEŚLI W CIĄGU 14 DNI ZAOBSERWOWANE 

ZOSTANĄ WYŻEJ WYMIENIONE OBJAWY TO NALEŻY BEZZWŁOCZNIE 

TELEFONICZNIE POWIADOMIĆ STACJĘ SANITARO - EPIDEMIOLOGICZNĄ LUB 

ZGLOSIĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO.   
 

WIRUS PRZENOSI SIĘ DROGĄ KROPELKOWĄ. AKTUALNIE NIE MA SZCZEPIONKI 

PRZECIW NOWEMU KORONAWIRUSOWI. MOŻNA NATOMIAST STOSOWAĆ 

METODY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU. METODY TE STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU 

INNYCH CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ KROPELKOWĄ. 

 


