Procedura nr 2b
aktualizacja z dniem 23 listopada 2020r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA
DZIECI Z PRZEDSZKOLA OPRACOWANA
NA CZAS EPIDEMII

1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się od godziny 6:30 do godziny 8:15
(najpóźniej), a odbiór dzieci z przedszkola od godz. 14.30 do 17:00.
W czasie od 8.15 do 14:30 placówka jest zamknięta i nie ma możliwości
przyprowadzenia lub odebrania dziecka. Otwarcie placówki może nastąpić tylko
w uzasadnionych przypadkach.
2. Zabrania się zabierania ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek.
3. Do odbierania dziecka od rodzica/opiekuna oddelegowany zostanie jeden
pracownik - dyżurny, który zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony
osobistej i przestrzegania wytycznych wynikających z „Wewnętrznej procedury
bezpieczeństwa” opracowanej na czas zagrożenia epidemicznego.
4. Dzieci mogą być odbierane tylko i wyłącznie z przedsionka przedszkola.
Zakazuje się wejścia rodzicom/opiekunom do pozostałych pomieszczeń
przedszkola.
5. Rodzice udający się do Biura Przedszkola zobowiązani są zdezynfekować ręce lub
założyć rękawiczki ochronne, zasłonić usta i nos (maseczka, przyłbica itp.) oraz
zachować dystans społeczny min. 1,5 metra względem innych. W tym samym
czasie w Biurze Przedszkola może przebywać 1 rodzic.
6. Rodzic oczekuje na dziecko w przedsionku bądź przed przedszkolem.
7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają
obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica itp.) oraz obowiązek
zachowania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 metra względem innych
rodziców, dzieci i pracowników.
8. Dyżurny ma obowiązek zmierzyć dziecku przed wejściem na salę temperaturę za
pomocą termometru bezdotykowego.
9. Dziecko, po wejściu do sali obowiązkowo myje ręce wodą z mydłem.
10. Z uwagi na konieczność stosowania środków ochrony osobistej i zasadę
zachowania dystansu społecznego, każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana
jest znać (lub posiadać przy sobie do odczytania) numer PESEL dziecka. Będzie to
forma legitymowania osoby odbierającej, jako uprawnionej do zabrania dziecka
z placówki.

11. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dyżurny ma obowiązek odmówić
przyjęcia dziecka do przedszkola jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko
jest chore i może zarażać innych. Na podstawie zewnętrznych objawów nie
można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg oddechowych od zachorowania na
COVID-19. Zachorowania te przebiegają z gorączką i dają objawy z górnych dróg
oddechowych. Zawsze w sytuacji, gdy dziecko przejawia objawy infekcji górnych
dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt
z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko z przedszkola. Jest to standardowa
procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem epidemii.
12. Do placówki dzieci przyprowadzane/ odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe.
13. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Procedura obowiązuje od 24 listopada 2020r. do odwołania.

