PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU
W CZASIE PANDEMII COVID-19
PRZEDSZKOLE W ŁĄCE PRUDNICKIEJ
1. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas
pobytu w przedszkolu (pisemna zgoda - druk do pobrania ze strony placówki lub w
przedszkolu).
2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek (z wyjątkiem podpisanej butelki z piciem, którą dziecko
będzie codziennie zabierać do domu).
4. Dzieci można przyprowadzać do przedszkola w Łące Prudnickiej w godzinach:
• od 6.30.00 do 7.00 (dzieci zdeklarowane od godziny 6.30)
• od 7.00 do 7.30 (dzieci zdeklarowane od 7.00)
• od 8.00 do 8.10 (dzieci zdeklarowane od godziny 8.00)
5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
6. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej, nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola (rodzic wypełnia ankietę epidemiologiczną;
ankieta do pobrania ze strony placówki lub w przedszkolu).
7. Po wejściu na teren placówki należy zdezynfekować dłonie i zasłonić usta i nos
maseczką.
8. Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola zobowiązany
jest do zachowywania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników
przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
9. Rodzice wchodzą na teren placówki z zachowaniem zasady - 1 rodzic z
dzieckiem/dziećmi.
10. Rodzice mogą wejść na pierwsze piętro po schodach do przedszkola. Dzieci będą
przekazywane personelowi przedszkola przy oszklonych drzwiach przedszkola na
pierwszym piętrze.
11. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego, rodzic/opiekun za
zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem
wszelkich środków bezpieczeństwa ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na
kwarantannie lub w izolacji domowej) . Będzie ograniczana dzienna liczba
rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do
niezbędnego minimum.
12. Jeśli dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy choroby (kaszel, katar, gorączka)
zostanie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie zostaną
powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
13. Dziecko w izolacji będzie przebywać pod opieką pracownika wyznaczonego przez
dyrektora.
14. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel.: 774362074 lub 774362075
(telefon alarmowy 502539944) oraz organ prowadzący - Gmina Prudnik
15. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują
decyzję o dalszym postępowaniu.
16. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem
prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców.

