W związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego 2020 / 21 podczas pandemii
COVID 19 w oparciu o :
- wprowadzony przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 / Dz.U 2020
poz.491/ stan epidemii na terytorium całego kraju związany ze wszystkimi obowiązującymi
restrykcjami ,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 . Na
podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2020 r. poz.
910)
- wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się :
następujące procedury :
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa w Przedszkolu
Samorządowym Nr 80 .

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 i będzie obowiązywać do odwołania stanów
zagrożenia koronawirusem .

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe , bez objawów
chorobowych
2. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawnieni są zdrowi rodzice / prawni
opiekunowie.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia
sytuacji o której mowa wyżej , dyrektorowi placówki .
4. Dotychczasowe upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola tracą moc.
Rodzice złożą nowe upoważnienia na czas trwania pandemii.

5. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30 , po tej godzinie nie będzie możliwości
pozostawienia dziecka w placówce w danym dniu .
6. W godzinach 8:30 do 14.30 przedszkole pozostaje zamknięte dla osób z zewnątrz
Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod nr 85 66 15 410 lub 85 66 15 612
7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci
maseczek . Jeśli rodzic/ prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez
dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich
ilości zapakowanych w woreczku / pudełku opisanym imieniem i nazwiskiem.

8. W placówce wyznacza się „ strefę bezpieczeństwa „ / przedsionek przedszkola / poza
którą na terenie placówki mogą przebywać tylko pracownicy przedszkola i przyjęte
dzieci /
9. W strefie bezpieczeństwa odbywa się przyjęcie i wydanie dziecka do / z placówki .
10. Przez pierwsze dwa tygodnie rodzice dzieci 3 i 4 letnich / nowoprzyjętych do
placówki będą mogli wejść wraz z dzieckiem do szatni i przekazać je
nauczycielce.
11. Rodzic / opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi w
strefie bezpieczeństwa – nie wchodzi na teren przedszkola . Rodzice / opiekunowie
prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do / z placówki są zobowiązani do
zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz
innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry . Po przekazaniu dziecka
pracownikowi przedszkola rodzice niezwłocznie oddalają się .
12. Pomiaru temperatury ciała dziecka dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik
termometrem bezdotykowym . Temperatura będzie mierzona w grupach dwukrotnie –
przy wejściu do grupy i w ciągu dnia .
13. Jeżeli zmierzona temperatura ciała dziecka przekracza 37 stopni C lub dziecko
wykazuje widoczne objawy chorobowe placówka natychmiast powiadamia o tym
fakcie rodziców Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka z placówki w czasie
nie przekraczającym 90 min. Dziecko w tym czasie przebywa w izolatorium .
W przypadku dzieci z alergią lub refluksem / objawy chorobowe/ należy mieć ze sobą
aktualne zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia dziecka i możliwości pobytu w
placówce.
14. Rodzic / opiekun prawny / musi być zabezpieczony we własne środki ochrony
osobistej / osłonę ust i nosa / .- dotyczy rodziców dzieci 3 i 4 letnich
nowoprzyjętych , którzy wejdą do szatni .
15. Rodzic / opiekun prawny wchodzący do strefy bezpieczeństwa ma obowiązek
dezynfekcji rąk - dotyczy rodziców dzieci 3 i 4 letnich nowoprzyjętych .
16. Dzieci nie dezynfekują rąk . Myją ręce wodą z mydłem po wejściu do sali
przedszkolnej.
17. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w w łazienkach dla dzieci i
pracowników .
18. Pracownicy uczestniczący w odbiorze i wydawaniu dziecka do/z placówki
zobowiązani są nosić środki ochrony osobistej / maseczki , rękawiczki , przyłbica /
19. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek, pluszaków, picia i
jedzenia .
20. Do przedszkola przynosimy pościel / dzieci 3 i 4 letnie / gdyż od 1 września dzieci
będą leżakowały.
21. W celu odbioru dziecka rodzic/ opiekun prawny oczekuje przed wejściem do
budynku.
22. Rodzic podaje wyznaczonemu pracownikowi przedszkola imię i nazwisko dziecka ,
które odbiera.
23. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z grupy , pomaga mu w niezbędnych
czynnościach i przekazuje je rodzicom w bezpiecznej strefie .
24. Po powrocie dziecka z przedszkola odzież, w której przebywało należy uprać i
wyprasować.!!

25. Rodzice zobowiązani są do regularnego przypominania dzieciom o podstawowych
zasadach higieny : unikanie dotykania oczu , nosa i ust , częste mycie rąk wodą i
mydłem , niepodawanie ręki na powitanie , odpowiedni sposób zasłaniania twarzy
podczas kichania czy kaszlu.

Od 1 września dzieci kontynuujące uczęszczanie do przedszkola pozostają w swoich
grupach i salach jak w roku ubiegłym sprzed pandemii. Nie dotyczy to dzieci rodziców,
którzy otrzymali informację o zmianie grupy.

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

Ja niżej podpisany/a :
…………………………………………………………………………………..
oświadczam, że :
1. Moja córka / mój syn :
…………………………………………………………………………..
nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid – 19 oraz nikt z członków
najbliższej rodziny , otoczenia nie przebywa na kwarantannie , nie przejawia
widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, nie przejawia żadnych
oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka,
duszności, wysypka, bóle mięśni , ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
nietypowe.
2. Jestem świadom/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do
Przedszkola Samorządowego Nr 80 w Białymstoku.

