Procedura regulująca pracę Przedszkola przy zachowaniu reżimu sanitarnego
w okresie zagrożenia chorobą COVID-19
w Przedszkolu nr 2
Kraina Wesołej Zabawy w Koninie
obowiązuje od 01.09.2021r.

Opracowano na podstawie:
- Zaktualizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznych dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r.
poz. 322, 374, 567 i 1337).
- Art. 68, ust.1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 ze zm.);

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

1. Do szatni może wejść z dzieckiem jedna osoba dorosła w maseczce po uprzednim
zdezynfekowaniu rąk.
2. Dorośli bez maseczki nie będą wpuszczeni do szatni.
3. Ilość osób w szatni będzie monitorowana przez pracownika przedszkola i nie może
przekroczyć: 20 rodziców, plus dziecko
4. Osoba dorosła pomaga przy rozbieraniu dziecka i zaprowadza je do właściwej grupy.

5. Rodzice zobowiązani są do sprawnego przekazania dziecka do grupy.
6. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak
chorobowych.
7. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych lub w kwarantannie
nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
8. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego nauczyciel przyjmujący je zauważył
niepokojące objawy chorobowe ( kaszel, katar, podwyższona temperatura, osłabienie …)
9. Dziecko przychodzi do przedszkola bez żadnych niepotrzebnych rzeczy i bez zabawek.
10. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników przedszkola oraz
rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności ( maseczki, dystans, dezynfekcja rąk)

Sposób postępowania przy odbieraniu dziecka z przedszkola

1. Po dziecko może wejść do grupy tylko jedna osoba: rodzic lub osoba
upoważniona przez rodzica.
2. Należy zdezynfekować ręce przed wejściem do szatni głównej.
3. Do przedszkola można wejść wyłącznie w maseczce.
4. Rodzic/ osoba uprawniona wchodzi do sali w której przebywa dziecko ( tylko do
wyznaczonej strefy) i informuje nauczycielkę o odbiorze dziecka.

5. Odbiór dziecka odbywa się sprawnie.
6. Nauczycielka w czasie przekazywania dziecka rodzicom (przy odbiorze) będzie przekazywać
informacje, które uzna za ważne i niezbędne.
7. Kategorycznie zabrania się bezcelowego przedłużania pobytu w szatni ( rozmów z rodzicami,
pracownikami) oraz dotykania przedmiotów nie należących do własnego dziecka.
8. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi.

Sposób komunikowania się

Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem i nauczycielami telefonicznie
lub umówić się na rozmowę
oraz mailowo:
Tel.: 63 242 03 29;
63 245 48 27
Tel.: 727 796 197
email: dyrektor@przedszkole2.konin.pl

