ZASADY POSTĘPOWANIA W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 NA TERENIE
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15 im. WANDY CHOTOMSKIEJ W OLSZTYNIE

RODZICU:
•

W przedszkolu oznaczona jest strefa bezpieczeństwa przy tzw. drugich
drzwiach wejściowych do przedszkola. Wraz ze swoim dzieckiem możesz
wejść wyłącznie do strefy buforowej.

•

Powinieneś
cierpliwie poczekać na swoją kolej wejścia do przedszkola,
przestrzegając odległości 2 metrów od innych rodziców i ich dzieci.

Zobowiązany jesteś dopilnować dziecka i nie dopuszczać do sytuacji kontaktu
czy zabawy przed wejściem do swojej grupy.
•

Przestrzegaj godziny przyjścia /wyjścia dziecka z przedszkola wyznaczonej dla swojej
grupy. Jest wymagane, aby dzieci z różnych grup nie miały ze sobą kontaktu.

•

Przyprowadzając/odbierając dziecko do/z przedszkola masz obowiązek
noszenia maski zakrywającej usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych.
Jesteś zobowiązany zaopatrzyć dziecko (dotyczy dzieci, które ukończyły 4 rok
życia) w maseczkę zakrywającą nos i usta podczas drogi „do” i „z” placówki.
Wchodząc do przedszkola zobowiązany jesteś do przekazania dziecka osobie
dyżurującej, nie przekraczając wyznaczonej strefy bezpiecznej.
Wchodząc do przedszkola zobowiązany jesteś do zdezynfekowania rąk
płynem dezynfekującym udostępnionym przy wejściu.
Analogicznie, odbierając dziecko z przedszkola powinieneś zachować
bezpieczną odległość i oczekiwać na przyprowadzenie dziecka przez osobę
dyżurującą.
Przy wejściu do przedszkola Twojemu dziecku zostanie zmierzona
temperatura ciała.
Dzieci z podwyższoną temperaturą (od 37 st. C) nie będą przyjmowane
do przedszkola.
Zobowiązany jesteś do wdrażania u dziecka nawyku częstego mycia rąk.
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl,
że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
przez obserwację dobrego przykładu.
Przyprowadzając/odbierając dziecko do/z przedszkola zachowaj dystans
społeczny do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum
2 metry.
Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych lub z infekcją.
Zabrania się wnoszenia na teren przedszkola jakichkolwiek zabawek
i sprzętów.
Do przedszkola są przyprowadzane/odbierane dzieci przez osoby zdrowe.
Jeżeli zauważymy u dziecka objawy choroby, takie jak: podwyższona
temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, bóle brzucha lub
inne, niezwłocznie poinformujemy rodzica/opiekuna dziecka.
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Po otrzymaniu informacji z przedszkola, zobowiązany jesteś do
niezwłocznego odebrania dziecka.
Do czasu Twojego przybycia, dziecko będzie przebywało w izolacji, pod
opieką wyznaczonego pracownika.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych, nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola.
Wszelkie komunikaty i informacje, które chcesz przekazać dyrektorowi,
nauczycielowi lub innej osobie prześlij drogą mailową do przedszkola na
adres: przedszkole@pm15.olsztyn.eu lub zapisz na kartce i wrzuć do skrzynki
kontaktowej umieszczonej w strefie buforowej.
Z dyrektorem przedszkola i nauczycielami preferowany jest kontakt mailowy
lub telefoniczny.
Konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem możliwe są po wcześniejszym
umówieniu i z zachowaniem środków ostrożności (zabezpieczenie maseczką
zakrywającą usta i nos, założenie jednorazowych rękawiczek oraz zachowanie
bezpiecznej odległości).
Jeżeli dojdzie do sytuacji wskazującej na możliwość zarażenia koronawirusem
dziecka lub kogokolwiek z jego domowników lub osoby, z którą rodzic lub
dziecko miało kontakt, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
W tej sytuacji natychmiast powiadom dyrektora przedszkola i służby
sanitarne.
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami postępowania na
terenie Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie w trakcie pandemii COVID –
19 oraz z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego podczas pandemii koronowirusa COVID-19
i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jesteśmy świadomi o ryzyku posyłania dziecka do
przedszkola.

……………………………………………
Data i czytelny podpis rodziców

2

