
WYTYCZNE DLA RODZICÓW 

(w czasie trwania stanu epidemii) 

OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W MASZEWIE 

 

1. Przed wejściem do placówki obowiązkowa dezynfekcja rąk lub ubranie rękawiczek oraz zakrycie ust 

i nosa przez rodziców. 

2. Maksymalnie z dzieckiem do szatni może wejść tylko jeden rodzic. 

3. W szatni i ciągach komunikacyjnych rodzice i opiekunowi zobowiązani są do zachowania dystansu 

społecznego w stosunku do pracowników i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący minimum 

2 m. 

4. Czas przebywania rodzica w szatni powinien być skrócony do minimum.  

5. Kategoryczny zakaz wejścia rodziców na teren całej placówki. W przypadku odbioru dzieci z 

ogrodu, nauczyciel przekaże dziecko przy furtce. 

6. W okresie pandemii dzieci nie myją zębów  w placówce. 

7. Kategoryczny zakaz przynoszenia zabawek. Nie zostawiamy żadnych rzeczy w szatni. 

8. Dziecko nie może być przyprowadzane codziennie w tym samym ubraniu. 

9. Przy wejściu dziecka do placówki pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę.  W przypadku 

podwyższonej temperatury (powyżej 37C) dziecko nie zostanie wpuszczone do placówki. Drugi 

pomiar  w razie konieczności odbywa się w ciągu dnia. 

10.  Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, 

sugerujących chorobę zakaźną. 

11. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos. 

12.  Rodzic z infekcją (gorączka, katar, kaszel), nie może przyprowadzić dziecka do placówki. Dzieci są 

przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

13. Nauczyciel informuje rodzica telefonicznie, jeżeli jego zdaniem dziecko przejawia niepokojące 

objawy chorobowe.  

14. Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przybywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

15. Naucz dzieci sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania. Porozmawiaj z nim o 

unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na 

powitanie. 

16.  Prosimy w miarę możliwości o skrócenie czasu pobytu dziecka w placówce. 

17. Rodzic dziecka jest zobowiązany do złożenia deklaracji pobytu dziecka przedszkolu w okresie 

pandemii. 



18. Bez złożenia deklaracji, dziecko nie może uczęszczać do placówki w okresie pandemii.  


