Procedura postępowania podczas przyjmowania dziecka do przedszkola
A. Śluza ochronna
 Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną- śluzę ( przedsionek) , która ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przedszkola/ szkoły w przypadku pojawienia się
osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren placówki.
 W widocznym miejscu zostaje umieszczony wyraźny napis „DZIECI Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA
GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE SĄ PRZYJMOWANE DO
PRZEDSZKOLA”

1. Przyprowadzanie dzieci
B. Rodzic /opiekun/ przyprowadzający dziecko do przedszkola
 Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola nie wchodzi na teren przedszkola, otwiera drzwi
zewnętrzne i zatrzymuje się.
 W wydzielonej śluzie dziecko odbiera pracownik przedszkola zabezpieczony w środki ochrony osobistej
maseczkę i rękawice jednorazowe.
 Rodzic może podejść i otwierać drzwi do śluzy – tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos
i usta. Obowiązek ten dotyczy także dzieci po ukończeniu 4 roku życia.
UWAGA! W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyrektora, rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko do
przedszkola może wejść na teren przedszkola – do szatni – tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę
zakrywającą nos i usta oraz jednorazowe rękawiczki. Jeżeli przyprowadzane dziecko ma więcej niż 4 lata – także
musi mieć założoną maskę.


A1. Rodzic z
maseczką
ochronną

AA2. Rodzic bez maseczki ochronnej

 podchodzi i otwiera
drzwi przedszkola
zachowuje odległość
2 metry od
pracownika
odbierającego
dziecko,
 jeżeli potrzeba, z
takiej odległości,
wymienia z
pracownikiem
informacje dotyczące
dziecka.

 ze względu na bezpieczeństwo innych
dzieci rodzic bez maseczki nie może wejść
na teren przedszkola/szkoły,! nie może też
w czasie procedury odbioru dzieci zbliżyć
się i otwierać drzwi śluzy ochronnej - grozi
to zatrzymaniem procedury odbioru dzieci
i dezynfekcją,
 w takim przypadku zatrzymuje się 2 metry
od drzwi przedszkola i dziecko samo
wchodzi do przedszkola/ szkoły. Wyjątek
powyżej !
 przypadek nienoszenia maski ochronnej w
miejscu publicznym jest wykroczeniem
i dyrektor musi go zgłosić do organów
ścigania.

A3. Rodzic, który ma potrzebę rozmowy
z dyrektorem szkoły
 ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci rodzic musi
poczekać na zakończenie procedury przyjmowania
wszystkich dzieci lub umówić się telefonicznie na inny
termin spotkania,
 warunkiem wejścia rodzica jest poprawnie założona
maseczka zakrywająca usta i nos,
 po wejściu rodzic dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji
umieszczonym przy drzwiach zgodnie z instrukcją,
 następnie przechodzi do gabinetu dyrektora, wchodzi
tylko na zaproszenie i pamięta o obowiązującym
dystansie 2 m od pracowników, w tym dyrektora.

2. Mierzenie temperatury i obserwowanie objawów zewnętrznych
 Zanim dziecko przyjdzie do przedszkola/szkoły rodzic mierzy dziecku temperaturę ciała i obserwuje, czy dziecko nie ma
objawów zakażenia górnych dróg oddechowych.
 W przypadkach podejrzeń chorobowych pomiaru dokona pracownik przedszkola/ szkoły.
Jeżeli T<37 oraz brak jest objawów
zakażenia górnych dróg oddechowych
– dziecko zostaje przyjęte do
przedszkola.

Jeżeli T<37, ale dziecko ma objawy
zakażenia górnych dróg oddechowych
takie jak katar, kaszel, duszność
- dziecko nie zostaje przyjęte do
przedszkola, rodzic (opiekun) zabiera
dziecko do domu.

Jeżeli T>37,
- dziecko nie zostaje przyjęte do
przedszkola, rodzic (opiekun) zabiera
dziecko do domu.

3. Zakończenie procedury przyjmowania dzieci
 Każde dziecko przed wejściem na salę najpierw idzie do łazienki i myje ręce zgodnie z instrukcją,
 Po zakończeniu procedury pracownik przedszkola najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie
zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice (jeżeli nie ma fartucha - przebiera się, a właściwie zabezpieczone
ubranie pierze domu temperaturze 60 stopni).



