ANEKS NR 3
z dn. 14.09.2020r.
do „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Przedszkolu nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim”
Na Podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych 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
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)

§1
POSTANOWIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 6
Instrukcja przyprowadzania dzieci do placówki podczas pandemii

•

Rodzic ma obowiązek zdezynfekować dłoń przed naciśnięciem domofonu preparatem dezynfekującym
umieszczonym na zewnątrz.

•
•
•
•
•
•

Każdy rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną.
Podczas przyprowadzania dzieci do budynku (główny korytarz) będzie mogło wejść troje Rodziców.
Kolejni Rodzice będą mogli wchodzić po wyjściu poprzednich.
Rodzic pomaga dziecku w zdejmowaniu odzieży wierzchniej.
Dziecko z szatni będzie odbierane przez pracownika przedszkola i zaprowadzane do sal.

•

W korytarzu należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami tj. od 1 – 2 metrów.

W razie obecności większej liczby osób pozostałe czekają na zewnątrz przedszkola do momentu, aż
poprzednie osoby opuszczą główny korytarz.

1) Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.
2) Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zauważy oznaki infekcji.
3) Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa
kwarantannę lub pozostaje w izolacji
4) Rodzic wchodzi do budynku przedszkola w miejsce wyznaczone do przyprowadzania i odbioru
dziecka

•
•
•
•
•

Instrukcja odbierania dzieci z placówki podczas pandemii
Po zdezynfekowaniu rąk, rodzic wchodzi do przedszkola do głównego korytarza.
Dzieci z sal będą wywoływane przez pracowników przedszkola.
Podczas odbioru dzieci, do budynku będzie mogło wejść troje rodziców.
Kolejni rodzice będą wchodzić po wyjściu poprzednich.
W momencie odebrania dziecka z przedszkola, dziecko nie wraca już pod żadnym pozorem na teren
placówki. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, uczyni to następnego dnia.

•

Zakazuje się Rodzicom wchodzenia i otwierania drzwi na sale zabaw.

UWAGA!
Wszystkich Rodziców bezwzględnie zobowiązujemy do dezynfekowania rąk lub używania jednorazowych
rękawiczek, stosowaniu maseczek i utrzymywania dystansu społecznego 1,5 m.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

