
PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 W CZASIE PANDEMII SARS-CoV-2 

 

1. Przygotowanie dziecka do pójścia do przedszkola: 

a) Rodzic przypomina dziecku podstawowe zasady higieny. Zwraca uwagę na:  niepodawanie ręki 

na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu 

czy kasłaniu.  

b) Rodzic pilnuje, aby dziecko nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów czy zabawek. 

2. Przyjęcie dziecka do przedszkola: 

a) Godziny przyjęć dzieci odbywają się od 6.00 do godz. 8.30. do placówki może wejść 5-ro 

rodziców (osłona ust i nosa ) z dziećmi z zachowaniem odstępu min. 1,5 metra. 

b) Przy wejściu  Rodzic dezynfekuje dłonie w stacji dezynfekującej. 

c) Rodzic doprowadza dziecko do drzwi głównych przedszkola i dzwonkiem sygnalizuje przybycie. 

d) Pracownik może dokonać pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym (pytając 

opiekuna o stan zdrowia). 

e) Dziecko zostaje przebrane w szatni przedszkolnej i odprowadzone do wyznaczonej sali. 

3. Dziecko w przedszkolu: 

a) W sali do dyspozycji dzieci pozostają zabawki, które można dezynfekować. 

b) Po każdym posiłku oraz po wyjściu dzieci z sali personel sprzątający dezynfekuje stoliki  

i krzesełka oraz wietrzy pomieszczenie. 

c) Dziecko podczas pobytu w oddziale przedszkolnym często myje ręce, o czym przypomina mu 

personel. 

d) Personel pracujący z dziećmi organizuje takie zabawy, które nie wymagają bezpośredniego 

kontaktu. 

4. Strój ochronny personelu przedszkola pracującego z dziećmi: 

a) Każdy pracownik przy wejściu do budynku dezynfekuje dłonie. 

b) Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy zaopatrzeni są w: maseczkę, 

przyłbicę rękawiczki. 

c) Pracownik obsługi zaopatrzony jest w fartuch z długim rękawem do przeprowadzenia zabiegów 

higienicznych u dziecka w razie potrzeby. 

5. Odbiór dziecka z przedszkola: 

a) Odbiór dzieci odbywa się  w czasie zadeklarowanym przez rodzica z zachowaniem ustawowego 

odstępu min. 1,5 metra (osłona ust i nosa, rękawiczki). 

b) Przy wejściu  Rodzic dezynfekuje dłonie w stacji dezynfekującej. 

c) Rodzic  sygnalizuje przybycie po dziecko dzwonkiem ewentualnie odbiera dziecko bezpośrednio 

z placu zabaw. 

 

W razie wystąpienia u dziecka podwyższonej temperatury (>37,5*C), kaszlu duszności, czy innej 

nagłej dolegliwości  

Wezwany rodzic bez zbędnej zwłoki  zabiera dziecko do domu. 

 

 


