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1. Do przedszkola nie są przyprowadzane dzieci z objawami
chorobowymi, zwłaszcza tymi sugerującymi infekcję
górnych dróg oddechowych oraz w sytuacji, gdy
domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
Przedszkole odmówi ich przyjęcia!

2. Do środka budynku wchodzą wyłącznie opiekunowie 3latków (jeden opiekun na jedno dziecko, opiekun z
zasłoniętą twarzą i po zdezynfekowaniu dłoni) od strony
wejścia do ZEAS (strona południowa) (naraz maksymalnie
dwóch opiekunów i dwoje dzieci 3 – letnich). Opiekunowie
wewnątrz zachowują dystans 2 m od siebie.
3. Do budynku wchodzą także opiekunowie 4–latków wg
zasady: jeden opiekun na jedno dziecko, opiekun z
zasłoniętą twarzą i po zdezynfekowaniu dłoni, wejście
główne (wchodzi maksymalnie jeden opiekun i jedno
dziecko). Opiekunowie wewnątrz i oczekujący na zewnątrz
zachowują dystans 2 m od siebie. Analogicznie podczas
odbierania dzieci.

4. Rodzice podporządkowują się poleceniom pracowników
obsługi, którzy nadzorują drzwi wejściowe i pilnują w/w
zasad.
5. Rodzice/opiekunowie 3 i 4–latków po oddaniu dziecka pod
opiekę nauczycieli (bez wchodzenia do sal zajęć) i odbiciu
karty niezwłocznie opuszczają teren placówki.
6. Dzieci
5-letnie
są
odprowadzane
przez
rodziców/opiekunów pod główne drzwi przedszkola, a do
budynku oraz szatni wchodzą samodzielnie (opieka obsługi
szkoły). Analogicznie podczas odbioru.

7. Dzieci 6-letnie, klasa „0” wchodzą do budynku samodzielnie,
od strony wejścia do ZEAS (strona południowa). Podczas
odbioru dzieci opiekunowie oczekują na zewnątrz.
8. Po wejściu każde dziecko (3-6 lat) myje dłonie.
9. Karty czytnikowe dzieci 5-letnich odbija pracownik szkoły
po przekazaniu przez rodzica/opiekuna.
10. Dzieci nie zabierają do przedszkola swoich zabawek, itp.
11. Dzieci są przyprowadzane w godz. 7.00-8.30.
6-latki do godz. 8.00

12. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa wewnątrz przedszkola:
dezynfekcja urządzeń na placu zabaw codziennie o godz.
7.00,
- dwa razy dziennie dezynfekcja sal zajęć i szatni (w czasie
przebywania grupy na placu zabaw i po zajęciach); dwa
razy dziennie dezynfekcja poręczy, toalet, włączników
świateł i klamek (10.00, 17.00),
- każda dorosła osoba wchodząca na teren przedszkola
(rodzic, dostawca posiłków, przedstawiciel służb
serwisowych itp.) dezynfekuje dłonie i ma założoną
zasłonę twarzy.

W budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla
dzieci i pracowników z ewentualnymi objawami
chorobowymi (jest to gabinet pomocy przedmedycznej - I
piętro) wyposażone w środki ochronne i dezynfekujące.
W przypadku objawów chorobowych dziecka (kaszel,
gorączka, biegunka) nauczyciele informują rodzica i
wzywają obsługę, która z zachowaniem dystansu i zasad
bezpieczeństwa odprowadza dziecko do w/w sali i
przebywa przy nim (w odległości 2 m) do czasu przyjazdu
rodzica.
Dyrektor

