PROCEDURA PRZYPROWADZANIA
DZIECI PODCZAS PANDEMII.
1. Rodzic przyprowadzając dziecko nie wchodzi do Placówki, dzwoni dzwonkiem. Dziecko
odbierane jest przez dyżurującego Pracownika Przedszkola w progu wejścia do Placówki.
2. Rodzic oczekując przed wejściem do budynku na odbiór dziecka przez Pracownika
Przedszkola zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu
do Pracowników jak i innych dzieci i ich Rodziców wynoszący minimum 2 metry.
3. Rodzic przyprowadza do Przedszkola tylko dziecko zdrowe.
4. Każdorazowo przed wejściem do budynku dyżurujący Pracownik Przedszkola odbierający
dziecko od Rodzica ocenia, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów chorobowych – katar,
kaszel, itp.).
5. Rodzice zobowiązani są przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola zmierzyć mu
temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 37oC pozostawić dziecko w domu i poinformować
o tym Placówkę.
6. Przy Rodzicu dyżurujący Pracownik Przedszkola dokonuje pomiaru temperatury przy
pomocy termometru bezdotykowego. Jeśli dziecko ma powyżej 37oC nie zostaje przyjęte
w tym dniu do Przedszkola.
7. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury (Oświadczenia Rodziców
w warunkach pandemii COVID-19) w przeciwnym wypadku dziecko nie zostanie przyjęte
do Przedszkola.
8. W przypadku, gdy dziecko nie wykazuje żadnych objawów choroby (brak kaszlu, kataru,
temperatury) Pracownik Przedszkola odbiera dziecko od Rodzica, przeprowadza
go do szatni, pomaga w przebraniu, a po umyciu rąk zaprowadza do sali.
9. Dzieci nie wnoszą na teren placówki żadnych rzeczy z domu.
10. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty, itp.)
będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie Nauczyciela zobowiązany jest odebrać
dziecko najszybciej jak jest to możliwe, nie później niż 60 minut do otrzymania telefonu.
W przypadku nie odebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania
się z Rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka Nauczyciel/Dyrektor
zawiadamia właściwe organy służby zdrowia.
11. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji Rodzic bezwzględnie
w tym czasie nie przyprowadza dziecka do Przedszkola.
12. Do Placówki dzieci należy przyprowadzać do godziny 800 wg wcześniej ustalonych godzin
przypisanych do poszczególnych grup. Po godzinie 815 w danym dniu dziecko nie będzie
przyjęte do Przedszkola.
13. Rodzic dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas drogi do Przedszkola.
14. Rodzic przyprowadzając dziecko do Przedszkola, ściąga dziecku maseczkę przed rozstaniem
i przekazuje dziecko przy wejściu do budynku pod opiekę dyżurującemu Pracownikowi
Przedszkola. Maseczki nie zostawiamy w przedszkolu!
Pracownik Przedszkola pomaga dziecku przy jego przebieraniu i po umyciu rąk zaprowadza
do grupy.
15. Dziecko powinno być przyprowadzane przez stałe, upoważnione 2 osoby – najlepiej
Rodziców.
16. Należy unikać przyprowadzania dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.

