INFORMATOR DLA RODZICA
FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?
W pierwszej kolejności będą mogły skorzystać te dzieci,
których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką
w domu. Zgodnie z wytycznymi MEN, pierwszeństwo mają dzieci
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do
przedszkola?
Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów
chorobowych. To stała zasada, o której zawsze należy
pamiętać.
Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć
uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania
oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu
czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować.
Twoje dziecko uczy się przez obserwację.

Jakie są obowiązki Rodzica, którego dziecko uczęszcza do przedszkola?


Zapoznaje się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach
pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisuje oświadczenia o zapoznaniu się
z procedurą - umieszczoną na stronie internetowej przedszkola.



Przekazuje dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.



Nie posyła do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.



Przyprowadza do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze
do i z przedszkola.





Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku
temperatury.



Wyjaśnia dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.



Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem,
nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.




Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Jest zobowiązany do odbierania telefonów z przedszkola.

Jak będzie zorganizowane przyprowadzanie dzieci do placówki?

 Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko
z dzieckiem, mającym pozostać w placówce (zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła
również odebrała dziecko).
 Każdy rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki
(lub zdezynfekować ręce).
 W szatni należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami - 2 metry.
 Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic odkaża ręce płynem
do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
 Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni, dokonuje
pomiaru temperatury dziecka oraz rodzica. Odczyt temperatury dziecka zapisuje na liście
wejść. Rodzic podpisem potwierdza dane. Jeżeli rodzic ma podwyższoną temperaturę – nie może
wejść do placówki razem z dzieckiem.
 Wyznaczony pracownik odprowadza dziecko do właściwej grupy.
 W szatni może przebywać w jednym czasie określona przez przedszkole liczba rodziców.

Jak mogę odebrać dziecko z przedszkola?
 Rodzic wchodzi do placówki z założoną maseczką. Zakłada rękawiczki
lub dezynfekuje ręce.
 Pracownik dokonuje pomiaru temperatury rodzica/opiekuna.
W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, odnotowuje
pomiar i prosi aby inna osoba zgłosiła się po dziecko.
 Nauczyciel lub pracownik obsługi pracujący z dziećmi, odprowadza
dziecko do rodzica.

W jaki sposób w przedszkolu będzie przestrzegane
bezpieczeństwo sanitarne?
Placówka jest wyposażona w podstawowe środki higieny
osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy
wejściu do budynku, a dla dzieci zabezpieczono mydło
antybakteryjne.
Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali.
Z każdej sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie dezynfekować, jak np.:
pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w salach będą
dezynfekowane po każdym posiłku.

Gdzie mogę uzyskać informacje na temat funkcjonowania
przedszkola?


na portalu edukacyjnym Miasta Słupska,

 na

stronie internetowej przedszkola,

 na

tablicy ogłoszeń w systemie „iPrzedszkole,”

 poprzez

wysłanie pytania na pocztę elektroniczną
przedszkola,



telefonicznie,

 od

pracownika przyjmującego dziecko do przedszkola,

 poprzez

stronę Facebook przedszkola ( jeśli przedszkole
posiada).

Gdzie można uzyskać pomoc?
1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna telefon 59 843 12 91
poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 - 15:05
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
(+48) 608205830
2. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Tel. dyżurny: 59 842 64 67,
59 848 84 97, 59 842 40 01 w. 137
Dyżurny centrum – wiadomości sms : 693 390 025
3. Numer alarmowy – 112
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku
(osoby dzwoniące będą przekierowywane do służb dziedzinowych – Policji, Państwowej
Straży Pożarnej i Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego)
4. Straż Miejska – 986
5. Pogotowie Ratunkowe – 999
6. Całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590
7. Urząd Miasta Wydział Edukacji 59 848 83 22 (sekretariat)

