Załącznik nr 1 do
„Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa
na terenie Szkoły Podstawowej w Sarzynie”

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SARZYNIE
W OKRESIE COVID-19
Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie zasad postępowania podczas przyprowadzania i
odbioru dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Sarzynie, aby zapewnić
bezpieczeństwo, zarówno dzieciom i ich rodzicom, jak również pracownikom szkoły oraz
zminimalizować ryzyko zakażenia.
Niniejsze zasady zawierają wytyczne postępowania, co nie zwalnia z zachowania zdrowego
rozsądku i współpracy pracowników szkoły i rodziców.

Przyprowadzanie dzieci
1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci, bez kaszlu, kataru,
gorączki i innych schorzeń dróg oddechowych.
2. W przypadku stwierdzenia u dziecka w/w dolegliwości nie zostanie ono przyjęte.
3. Zaleca się, aby do przedszkola dziecko przyprowadzała tylko jedna osoba dorosła.
4. Dzieci od 4-go roku życia oraz ich rodzice zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa w
czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola.
5. Dziecko wraz z rodzicem wchodzi do przedszkola bocznym wejściem.
6. Przy wejściu do przewiązki osoby dorosłe mają obowiązek zdezynfekować ręce.
7. W przewiązce, w obecności rodzica, dziecku jest mierzona temperatura.
8. Jeżeli dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała nie zostaje wpuszczone na teren
przedszkola.
9. Dziecko zdrowe odbiera od rodzica pracownik przedszkola, zaprowadza do szatni, a
następnie, po przebraniu, do łazienki w celu umycia rąk i do wskazanej sali
przedszkolnej.
10. W przewiązce może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.
11. Pozostałe osoby oczekują na wejście przed budynkiem przedszkola, zachowując
dwumetrowy dystans od siebie.

Odbiór dzieci
1. Rodzic odbiera dziecko o deklarowanej przez siebie godzinie.
2. Odbiór dziecka odbywa się w przewiązce bocznego wejścia do przedszkola.
3. Rodzic informuje o przybyciu po dziecko, naciskając przycisk dzwonka.

4. W przewiązce czeka do momentu, aż pracownik przedszkola przyprowadzi dziecko
ubrane, gotowe do wyjścia.
5. Rodzicowi nie wolno wchodzić na teren przedszkola.
6. Pozostałe osoby oczekują na odbiór dziecka przed budynkiem przedszkola,
zachowując dwumetrowy dystans od siebie.

