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Zasady zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci i osób 
dorosłych na terenie przedszkola w Kwiatkowicach.

1. Każda stała grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali pod opieką wychowawcy.
2. W sali, w której przebywa grupa zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

i systematycznie  uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Przybory sportowe (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane na zajęciach muszą być każdorazowo myte, czyszczone i 
dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

3. Dziecko nie może przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek z domu.
4. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a jeśli to możliwe powinny one być wietrzone w 

trakcie trwania zajęć.
5. Zajęcia będą tak organizowane, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup (np. 

różne godziny zabawy na dworze).
6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, 

wynoszący min. 1,5 m.
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak innych dzieci i rodziców 
wynoszący min.2 m.

8. W szatniach przedszkola może przebywać  najwyżej dwoje rodziców i dwoje dzieci. W przypadku, 
gdy o tej samej porze bzie więcej rodziców, są zobowiązani czekać przed wejściem do budynku. 

9. Aby uniknąć długiego oczekiwania na wejście mogą być wyznaczone przez wychowawcę elastyczne
godziny przyprowadzania dzieci.

10. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun ,za 
zgodą dyrektora może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) tylko osoba 
zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

11. Ograniczając do minimum liczbę rodziców/opiekunów dzieci, o których mowa w p. 10 
wychowawcy w uzgodnieniu z dyrektorem ustalą szczegółowe zasady przebywania rodziców na 
terenie przedszkola.

12. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, 
sugerujących chorobę zakaźną.

13. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności.

14. Rodzice dzieci są zobowiązani utrzymywać kontakt z przedszkolem i odpowiadać na telefony. W 
razie wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby musi być zapewniona szybka 
komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka.

15. Jeśli rodzic nie będzie w stanie osobiście odebrać dziecka musi wyznaczyć inną osobę i powiadomić 
o tym wychowawcę.

16. Przedszkole dysponuje termometrem bezdotykowym, który możę zostać użyty w sytuacji 
podejrzenia zakażenia u dziecka.

17. Na pomiar temperatury u dziecka rodzic musi wyrazić zgodę.
18. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 
powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

19. W trakcie zajęć przedszkolnych dzieci będą korzystały z placu zabaw na terenie przedszkola, ale 
każda grupa oddzielnie. Dopuszcza się spacery w okolicy przedszkola.

20. W okresie trwania pandemi nie będą organizowane żadne wyjazdy autokarowe , nie będą zapraszani 
goście z zewnątrz, w tym rodzice. 

21. Należy prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych. Dezynfekując środkami 
chemicznymi należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu.

22. Personel opiekujący się dziećmi, w tym  w autobusie szkolnym musi być zaopatrzony w 
indywidualne środki ochrony osobistej.



23. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 
opakowań produktów, spożywczych, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

24. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez objawów wskazujących na 
chorobę zakaźną.

25. Wyznacza się gabinet nauczyciela jako miejsce, w którym można odizolować osobę w przypadku 
zdiagnozowania objawów chorobowych.


