
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA 

DZIECI PODCZAS PANDEMII. 

 

1. Rodzic przyprowadzając dziecko nie wchodzi do Placówki. 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 37,1oC pozostawić dziecko w domu i poinformować  

o tym fakcie Placówkę. 

6. Przy Rodzicu dyżurujący Pracownik Przedszkola dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy 

termometru bezdotykowego. Jeśli dziecko ma powyżej 37,1oC nie zostaje przyjęte w tym dniu 

do Przedszkola. 

7. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury (Oświadczenia Rodziców  

w trakcie epidemii SARS-CoV-2) 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. 

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 815. Pracownik Przedszkola pomaga 

dziecku przy jego przebieraniu i po umyciu rąk zaprowadza do grupy. 

13. Dziecko powinno być przyprowadzane przez stałe, upoważnione 2 osoby.  

14. Należy unikać przyprowadzania dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia. 

 


