
Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa  

na terenie Samorządowego Przedszkola nr 23   

w związku z pandemią COVID-19  

 

Postanowienia ogólne.   

 

1.Ze względu na sytuację epidemiczną grupa przedszkolna może liczyć maksymalnie 25 dzieci.  

2. Procedury obowiązują pracowników przedszkola, rodziców dzieci i osoby upoważnione do  

odbioru dzieci z przedszkola.   

3. Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem  

dziecka do przedszkola oraz do ich stosowania.  

4. Wszyscy pracownicy przedszkola zostaną przeszkoleni i zapoznani z opracowanymi  

procedurami i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania.   

 

 

 

Procedura oceny warunków zdrowotnych dzieci przyjmowanych do przedszkola.   

 

1. Do przedszkola mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych 

wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie, kaszel, katar. Rodzice powinni każdorazowo 

powiadomić o stanie zdrowia dziecka.  

2. Rodzice dzieci z alergiami, chorobami przewlekłymi i osłabioną odpornością powinni po 

przebytej chorobie dostarczyć zgodę lekarza specjalisty na powrót dziecka do przedszkola. 

3. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa  

osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać  

dziecka do przedszkola.   

4. Dziecko z podwyższoną temperaturą (zgodnie ze wskazaniami GIS za temperaturę w normie 

uważa się 37,2° C) nie będzie mogło przebywać w przedszkolu.   

5. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki  

dziecko zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu, a obowiązkiem Rodziców 

będzie niezwłoczne odebrania dziecka z przedszkola.   

6.W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, Rodzice zostają zobowiązani do  

podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania w kontakcie  

z Przedszkolem.  

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.   

 

1. Zgłoszone dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie w godzinach od 7:00 do 8:30,  

a odbierane do 17:00.   

2. Na terenie przedszkola rodziców i opiekunów obowiązuje nakaz noszenia maseczek.  

3.Jeden z rodziców/opiekunów będzie mógł wejść do przedszkola i przebywać  

w pomieszczeniach szatni. Rano rodzic/opiekun rozbiera dziecko w szatni i przekazuje 

dyżurującemu pracownikowi przy schodach prowadzących do sal.  

4. Przy odbiorze rodzic/opiekun domofonem prosi dziecko i oczekuje na niego przy schodach 

prowadzących do szatni. 



5.Z uwagi na ograniczoną powierzchnię korytarza i szatni przedszkola oraz jej funkcjonalność  

jako ciąg komunikacyjny, obowiązuje w tych pomieszczeniach możliwy do zachowania 

dystans społeczny.  

6.Rodzice nie mogą wchodzić wraz z dzieckiem do sal.  

7.Rodzice w pierwszym korytarzu przedszkola powinni zdezynfekować ręce zanim nacisną  

przycisk domofonu.   

8. Przed wejściem na salę dzieci będą kierowane do łazienki w celu dokładnego umycia rąk.  

9.Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub innego zdrowego,  

pełnoletniego domownika (upoważnionego na piśmie) z wyłączeniem osób przebywających  

w kwarantannie i ich domowników, przebywających w izolacji, przeziębionych, chorych.  

10. Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola zabawek szczególnie maskotek oraz żadnych 

rzeczy z domu, poza niezbędnymi ubraniami, jak również nie wynoszą z przedszkola żadnych 

przedmiotów.  

 

Powyższe procedury wynikają z Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych- tryb pełny stacjonarny. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 roku. 

 


