
Procedura
przyprowadzania i obierania dziecka z Publiczego  Przedszkola im. Marii Konopnickiej w

Godzieszach Wielkich
przez rodzica/opiekuna w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci Rodzice i opiekunowie
przyprowadzający/odbierający dzieci do/z  mają obowiązek bezwzględnie
przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w zwiazku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie placówki.
Osoby, które nie stosują się do wyznaczonych procedur będą wypraszane z budynku
Przedszkola i Dyrektor będzie powiadamiał służby państwowe.
Ustala się godziny pracy przedszkola od 06.30 do 16.30

1. W  godzinach określonych Przedszkole jest zamykane i udostępnia się kontakt
 telefoniczny , mailowy. ( spgodziesze @poczta.fm, 627611061)

2. Rodzice  i    opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci  do/z Przedszkola
mają zachować   dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników  Przedszkola jak i
innych dzieci   i ich rodziców  wynoszący min. 2 m.

3. Przy wejściu do Przedszkola udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję
prawidłowej dezynfekcji rąk ( instrukcja GIS).

4. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola jest zobowiązana do
przeprowadzenia dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto osoba wchodząca
zobowiązana jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Osoby nie
posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku przedszkola.

5. Wprowadzamy w Przedszkolu tzw. „Strefę Rodzica” poza którą osoby postronne (też
Rodzice/Opiekunowie prawni)  nie będą mieli wstępu.

6.  Personel pomocniczy kieruje rodziców do „Strefy Rodzica”, w której zgodnie z
wytycznymi GIS z dnia 30 kwietnia 2020 roku, oraz 04.05.2020 r. - Rodzic może
wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej strefy z zachowaniem – 1 rodzic z
dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m.

7.  Opieka przedszkolna organizowana jest na podstawie oświadczenia rodziców.

8. Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany przyprowadzania
do przedszkola dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych. Przedszkole
udostępnia termometr bezdotykowy, który znajduje się przy wejściu do przedszkola,
w celu dokonania  przez rodzica samokontroli temperatury (poniżej 37 st. C) ciała
dziecka.

9.  W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u
dziecka, pracownik nie odbiera go, pozostawia rodzicom i informuje dyrektora o
zaistniałej sytuacji . Dyrektor informuje rodziców/ opiekunów  o konieczności
kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka .

10. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych w ciągu dnia u dzieci
natychmiast powiadamiani są o tym fakcie rodzice i zobowiązani są do jak
najszybszego odebrania dziecka z placówki. Na czas oczekiwania na rodziców
dziecko zostaje odizolowane od reszty grupy w specjalnym pomieszczeniu ( izolatce)

11.W przypadku wystąpienia u dziecka  ( uczęszczającego do przedszkola w okresie
epidemii)- po godzinach pracy przedszkola, niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić  dyrektora Przedszkola.


