ZASADY DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE UCZĘSZCZANIA DZIECKA
do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce
w okresie zagrożenia epidemicznego
1.
Drogi Rodzicu, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola,
masz obowiązek:



Do przedszkola przyprowadzaj wyłącznie dziecko zdrowe
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej – Twoje dziecko nie
może przebywać w przedszkolu
Miej zawsze przy sobie telefon, abyśmy mogli – w razie pilnej potrzeby - skontaktować się
z Tobą
Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Pamiętaj, że Ty także powinieneś
je stosować - Twoje dziecko uczy się przez obserwację. Zwróć uwagę, aby:
 nie podawać ręki na powitanie,
 unikać dotykania oczu, nosa i ust,
 dokładnie myj ręce,
 zasłaniaj usta i nos łokciem przy kichaniu czy kasłaniu
 wytłumacz dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy
zabawek.
Przestrzegaj godzin przyprowadzania dziecka do godz.8:30 i odbioru dzieci zgodnie
z deklaracją
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu masz obowiązek powiadomić przedszkole
do godz. 8.00 o przyczynie nieobecności dziecka SMS na nr 510 255 761 lub adres email:
ps4wieliczka@interia.eu







Zapoznaj się z zasadami funkcjonowania przedszkola:

2.






Do przedszkola można wejść tylko głównym wejściem
Nie wchodzisz na teren przedszkola – dziecko zostawiasz opiekunowi i odbierzesz
w drzwiach przedszkola od opiekuna, który odbije kartę ewidencji czasu pobytu dziecka
Podaj opiekunowi krótką informację na temat stanu zdrowia dziecka,
Jeżeli musisz wejść na teren przedszkola, przy wejściu zdezynfekuj ręce, załóż maseczkę.
W budynku przedszkola dzieci będą przebywały w sali zabaw wydzielonej dla odpowiedniej
grupy, szatni oraz w miejscu spożywania posiłków
Drogi Rodzicu, chcemy, abyś wiedział jeszcze, że:

3.




w przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa
dzieci korzystają z posiłków – zachowujemy szczególne zasady higieny i dezynfekcji naczyń
jak i miejsc spożywania posiłków, a także w trakcie przygotowania posiłków
dzieci mogą korzystać z placu zabaw (będą mogły korzystać tylko z tych sprzętów, które
można codziennie dezynfekować – pozostałe sprzęty będą zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający korzystanie z nich przez dzieci)

W pomieszczeniach przedszkola:
 sale wietrzymy raz na godzinę a w razie potrzeby – także w czasie zajęć
 codziennie dezynfekujmy poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, blaty
itp. oraz zabawki używane przez dzieci.
 regularnie dezynfekujemy toalety
 usunęliśmy wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować

W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem:
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natychmiast wprowadzimy opracowane specjalnie w tym celu procedury:

odizolowanie osoby podejrzanej w specjalnie przygotowanym do tego
pomieszczeniu - izolatorium

zawiadomimy odpowiednie instytucje: organ prowadzący, stację sanitarnoepidemiologiczną, służby medyczne
natychmiast powiadomimy o tym Rodziców – pamiętaj o nieustannej natychmiastowej
gotowości odbioru informacji pod wskazanym w tym celu numerem telefonu
w takiej sytuacji konieczny będzie pilny odbiór dziecka z przedszkola
Zobowiązania rodziców (opiekunów)
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Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania wyżej wymienionych zaleceń
Oświadczam, że jestem świadomy/a zagrożeń i czynników ryzyka zarówno
u dziecka, jego rodziców/opiekunów, jak i innych domowników oraz ciążącej na mnie
odpowiedzialności za podjętą decyzję przyprowadzania dziecka do przedszkola w obecnym
czasie zagrożenia epidemicznego.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości procedury postępowania na wypadek
stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem u dziecka, u pracownika oraz u rodzica/innego
członka rodziny dziecka.
Oświadczam, iż wg mojej wiedzy dziecko nie ma (nie miało) kontaktu z osobą chorą na
COVID-19, przebywającą na kwarantannie, ani też znajdującą się pod nadzorem
epidemiologicznym.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przedszkolu, po śniadaniu i jeśli taka
będzie konieczność – w przypadku zaistnienia niepokojących objawów chorobowych.
……………………………….................…………………
………………………………...................…………………
data i podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

* opracowano na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

