
Informacja dla rodziców. 
 

 Najważniejsze jest to, aby dziecko przyprowadzone do przedszkola, jak 

i jego opiekun byli zdrowi – bez objawów chorobowych. To stała zasada, 

o której zawsze należy pamiętać. 

 Każde dziecko po wejściu do przedszkola ma mierzoną temperaturę ciała 

termometrem bezdotykowym. Jeżeli temperatura ciała dziecka będzie 

wynosić ponad 37 stopni Celsjusza nie będzie ono przyjęte do placówki. 

 Należy przypominać dziecku podstawowe zasady higieny. Zwrócić uwagę 

na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętajmy, 

że my także powinniśmy je stosować. Dzieci uczą się przez obserwację.   

 Zabronione jest przynoszenie przez dzieci do przedszkola 

niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek. 

 Rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno 

podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania 

w budynku przedszkola. 

 Po wejściu do przedszkola wszystkie osoby dorosłe zobowiązane są 

obligatoryjnie zdezynfekować ręce płynem odkażającym korzystając 

z dozownika umieszczonego  przy drzwiach do przedszkola, w sposób 

zgodny z zamieszczoną tam instrukcją lub założyć jednorazowe rękawiczki 

ochronne. 

 Osoby przyprowadzające/odbierające dziecko zobowiązane są do 

stosowania środków zapobiegawczych, w tym zasłaniania ust oraz nosa -  

dzieci i pracownicy przedszkola są zwolnieni z tego obowiązku. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej 

placówki, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w 

odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym 

przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa 

i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

 Do szatni i sal dzieci wchodzą pod opieką pracownika przedszkola. 

 

 



 Rodzice zobowiązani są do nieprzedłużania pobytu w części wspólnej 

przedszkola ponad niezbędne minimum, tak by umożliwić wejście do 

placówki innym rodzicom. 

 Wprowadza się bezwzględny zakaz swobodnego poruszania się rodziców 

po przedszkolu, w tym wchodzenia do klas. 

 Kontakt z nauczycielem jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub 

poczty elektronicznej. 

 Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko są 

zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do 

pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszącego minimum 2m. 

 Ustalona organizacja pracy ma zapewnić przebywanie każdej grupy, 

w miarę możliwości, w wyznaczonej i stałej sali. 

 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje 

odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu, gdzie znajduje się pod 

opieką pomocy nauczyciela lub innego pracownika obsługi z zachowaniem 

odległości min. 2 m do czasu odebrania przez rodziców lub upoważnioną 

osobę. 

 Rodzic, który uzyska informację o złym samopoczuciu lub występujących 

u dziecka objawach choroby jest zobowiązany do niezwłocznego 

osobistego lub przez osobę upoważnioną odebrania dziecka z przedszkola. 


