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Załącznik 2.1. 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 9/2020 

z dnia 06.05.2020 r.  

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie 

epidemii COVID-19 

1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola 

w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie. 

2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola 

odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu 

indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. 

3. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się 

w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci  

z przedszkola. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz 

przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu minimum 2m i zachowania ostrożności 

w kontaktach bezpośrednich. Przed wejściem do przedszkola zobowiązane  

są zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do 

budynku. 

4. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 

60 roku życia ani starszego rodzeństwa.  

5. Rodzice lub upoważniona przez nich osoba zobowiązane są przyprowadzać i odbierać 

dziecko z przedszkola w czasie zgodnym z ustalonym i zaakceptowanym przez nich 

wcześniej harmonogramem. 

6. Rodzice osobiście powierzają dziecko woźnej oddziałowej, bez wchodzenia na teren 

placówki. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem 

bezdotykowym zaraz po wejściu do przedszkola oraz odnotowanie temperatury 

w specjalnej karcie. Pomiar temperatury będzie dokonywany przez woźną oddziałową 

również w ciągu dnia, w zależności od zaistniałej potrzeby. 

7. Dzieci do sali odprowadza woźna oddziałowa. 

8. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych 

przedmiotów. Woźna oddziałowa odbierająca dziecko od rodziców jest upoważniona 

do kontroli czy dziecko przyniosło do przedszkola prywatnych zabawek lub innych 

przedmiotów. W szatni mogą się znajdować tylko niezbędne rzeczy na zmianę oraz 

pudełko śniadaniowe. 



 PROCEDURY COVID – 19                                      PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W POKRZYWNICY 

 

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

10. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny 

być wykonywane sprawnie i szybko. 

11. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola 

niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki. 

12. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe. 

13. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie 

przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe 

stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne 

złe samopoczucie). 

14. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

15. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu przedszkolu 

wszystkim dzieciom, dyrektor i nauczyciel mogą odmówić przyjęcia do przedszkola 

dziecka, u którego widać objawy infekcji. 

16. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi 

oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący. 

17. Dyrektor przedszkola może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia 

codziennie temperatury wszystkim dzieciom o wyznaczonej godzinie.  

18. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. 

Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na 

koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do przedszkola, 

jeśli przedłożą informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, 

stwierdzającą, że dziecko jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych 

dzieci i pracowników przedszkola. 

19. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej 

przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała 

pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo 

pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają dyrektora placówki i stację 

sanitarno - epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami. 

20. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowania dziecka do szpitala celem 

dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy 
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inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie 

w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.  

 


