BEZPIECZNY POWRÓT
DO PRZEDSZKOLA

 Rodzice i opiekunowie wchodząc

izolacją oraz dzieci chore,

do placówki muszą mieć założoną

u których zostało zaobserwowane

maseczkę.

jakiekolwiek odstępstwo od pełni
zdrowia organizmu: podwyższona

DRODZY RODZICE:
W naszym przedszkolu od 01.09.2020
są dwa osobne wejścia:
- główne wejście dla dzieci 3,4,5
letnich oraz grup integracyjnych,
- boczne wejście dla dzieci 6 letnich.

W celu zapewnienia bezpiecznego
pobyty dziecka w przedszkolu
prosimy rodziców o zapoznanie się
z wytycznymi obowiązującymi
w naszym przedszkolu podczas
trwania epidemii COVID-19:
 Rodzice powinni przed

 Wszyscy wchodzący do

temperatura, kaszel, katar,

przedszkola są zobowiązani do

wysypka, zmiany skórne,

dezynfekcji rąk według

biegunka, wymioty.

zamieszczonej instrukcji lub
założenia rękawiczek ochronnych

 Jeżeli dziecko wykazuje oznaki
choroby nauczyciel ma prawo

 Rodzice i opiekunowie

odmówić przyjęcia dziecka do

przyprowadzający/odbierający

placówki i poinformować rodzica

dzieci do/z przedszkola mają

o konieczności udania się na

zachować dystans społeczny

konsultacje lekarskie.

w odniesieniu do pracowników
placówki jak i innych dzieci

 Dzieci do przedszkola są

i ich rodziców wynoszący

przyprowadzane/ odbierane

min. 1,5 m.

przez osoby zdrowe.

 Do przedszkola nie mogą być

przyprowadzeniem dziecka

przyprowadzane dzieci

do przedszkola zmierzyć

rodziców/prawnych opiekunów

mu temperaturę.

objętych kwarantanną lub

 Dziecko ma być przyprowadzane
i odbierane przez jedną osobę.

 W przypadku odbywania przez

aby dzieci nie udostępniały swoich

dziecko okresu adaptacyjnego

zabawek innym, natomiast

w placówce rodzic / opiekun

rodzice / opiekunowie dziecka

w danej grupie rodzic

może przebywać na terenie

powinni zadbać o regularne

zobowiązany jest do zapewnienia

placówki z zachowaniem

czyszczenie / pranie /

dziecku wygodnego ubrania.

wszelkich środków ostrożności

dezynfekcję zabawki.

Nie zaleca się przynoszenia

( osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja

W dniu ćwiczeń gimnastycznych

dodatkowego stroju
 Spożywanie posiłków na stołówce

gimnastycznego.

rąk). Jednak obecność rodziców

będzie się odbywało w systemie

w okresie adaptacyjna dziecka

rotacyjnym. Miejsce spożywania

ze względu na zagrożenie

posiłku będzie dezynfekowane

podania aktualnych numerów

epidemiologiczne będzie

po każdej grupie.

kontaktowych, pod którymi

ograniczana do minimum.




 Rodzice zobowiązani są do

możliwy będzie z nimi kontakt
 Rodzice/ prawni opiekunowie są

w nagłych przypadkach oraz

zobowiązani przyprowadzić

aktualizowania ich w sytuacji

sobą do placówki niepotrzebnych

dziecko do godziny 9.00,

zmiany numeru.

przedmiotów lub zabawek.

jednak nie później niż godzina

Ograniczenie to nie dotyczy

planowanego śniadania dla danej

dzieci ze specjalnymi potrzebami

grupy.

Dziecko nie powinno zabierać ze

edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami.
W takich przypadkach
opiekunowie powinni zapewnić,

 Dzieci w przedszkolu nie będą
myły zębów.

