
INSTRUKCJA OBOWIĄZUJĄCA RODZICÓW DZIECI, uczęszczających do  Przedszkola 
Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 , 
obowiązująca od dnia 1 września 2021 r   
 
 

I Podstawowe obowiązki Rodziców :  
1. Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

(kaszel, katar, gorączka ok. 38 stopni, złe samopoczucie i inne symptomy choroby)  
2. Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do 

przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.  
3. Dzieci do placówki są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.  
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.  
5. Rodzic określa i podpisuje  sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

dziecka  i zobowiązany jest do podania każdej zmiany podanego kontaktu.  
6. Rodzic zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne od każdego z pracowników 

przedszkola; a w sytuacji, gdy nie odbierze, zobowiązany jest do jak najszybszego 
kontaktu zwrotnego  

7. W przypadku wystąpienia objawów choroby  u dzieci, w ciągu pobytu w przedszkolu, 
obowiązuje przyjęta w placówce  procedura, przedstawiona poniżej  

8. Dziecko nie zabiera ze sobą do i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub 
zabawek.  

9. Istnieje możliwość zabierania książki, z której dziecko korzysta w procesie 
edukacyjnym w przedszkolu, z zachowaniem zasady nie udostępniania jej innym 
dzieciom.  

10. Podobne zasady stosuje się podczas zabierania ze sobą z przedszkola prac 
plastycznych dziecka,  

11. Dla pomiaru temperatury dzieci i pracowników przedszkola używany jest termometr 
bezdotykowy dezynfekowany po użyciu w danej grupie oraz inny termometr  
dezynfekowany po każdym użyciu.  

12. Temperaturę ciała mierzy się za pisemną zgodą rodziców/opiekunów dziecka.  
13. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką 

rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych.  
14. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do godziny 8.10  

Po tej godzinie szlaki komunikacyjne zostają zdezynfekowane i nikt z zewnątrz nie ma 
wstępu do przedszkola aż do godzin, w których rodzice odbierają dzieci ( poza 
wyjątkowymi, uzasadnionymi okolicznościami).  

15. Rodzice/opiekunowie obowiązkowo dezynfekują dłonie przy wejściu do przedszkola 
lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos  

 

  
II Przyprowadzanie i  odbieranie dzieci do/z przedszkola przez rodziców/opiekunów 
upoważnionych do odbioru:  

1. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem 
następujących zasad obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym „Borowiaczek” 
w Śliwicach:  



a. swoje wejście do przedszkola WSZYSCY rodzice/opiekunowie, obligatoryjnie 
sygnalizują dzwonkiem oznakowanym nazwą danej grupy, znajdującym się na 
drzwiach wejściowych do przedszkola,  

b. każdy rodzic posiada czip, którym samodzielnie może otworzyć drzwi 
wejściowe przedszkola od godziny 6.30 do 8.10 oraz  od 12.30 do 15.30.  

c. po wejściu do przedszkola zobowiązany jest do stosowania następujących 
zasad:  

▪ należy zachowywać środki ostrożności (min. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe/dezynfekcja),  

▪ wszyscy rodzice zobowiązani są do trzymania swojego dziecka za 
rękę, tak by dzieci nie biegały po korytarzu i innych częściach 
przedszkola, 

d. rodzice dzieci nowo przyjętych, w okresie adaptacyjnym (w miesiącu 
wrześniu) mogą wejść z dzieckiem do szatni przedszkolnej, rozebrać dziecko 
(lub je ubrać przy wyjściu z przedszkola) oraz oddać je pod opiekę woźnej lub 
nauczycielki, która zaprowadza dziecko do sali.  

• rodzic nie wchodzi do sali, gdzie przebywa grupa dzieci, 
e. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkolach w poprzednim roku szkolnym 

wchodzą do części wspólnej przedszkola, jaką jest korytarz, i stają razem z 
dzieckiem w wyznaczonych miejscach,  od rodziców/opiekunów dziecko 
odbierają panie pracujące w przedszkolu, które zaprowadzają dziecko do 
szatni a następnie do sali,  

f. podczas odbierania dziecka z przedszkola obowiązują podobne zasady i 
procedury: rodzic, dzwonkiem przypisanym do danej grupy, sygnalizuje odbiór 
dziecka z przedszkola i po wejściu do części wspólnej staje na jednym z 
wyznaczonych miejsc i czeka. Woźna lub nauczycielka wychodzi z dzieckiem z 
sali i oddaje rodzicowi, który od tego momentu sprawuje opiekę na dzieckiem 
i może wejśc do szatni pomagając dziecku ubrać się.  

g. w sytuacjach, gdy zbyt wielu rodziców zechce  przyprowadzić lub odbierać 
dziecko do/z przedszkola w tym samym czasie, rodzice zobowiązani są do 
respektowania zasad społecznego dystansu i muszą czekać na możliwość 
wejścia do przedszkola,  

h. rodzice są zobowiązani do przestrzegania zdeklarowanych godzin 
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola  

  
III Postępowanie w przypadku wystąpienia symptomów choroby u dziecka  
 

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia symptomy choroby, np. kaszel, duszność, utrata 
węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenie smaku o nagłym początku, złe 
samopoczucie, temperatura ok. 38 stopni lub inne  niepokojące objawy choroby, 
zostaje odizolowane w  wyznaczonym miejscu w sali, z zapewnieniem minimum 2 m 
odległości od innych osób  

2. Niezwłocznie jest powiadomiony dyrektor przedszkola i rodzice/opiekunowie w celu 
pilnego odebrania dziecka z przedszkola.  

3. Rodzic niezwłocznie odbiera dziecko z przedszkola i kontaktuje się z lekarzem 
pierwszego kontaktu,  



4. W razie konieczności personel przedszkola zobowiązany jest do wezwania pomocy 
medycznej oraz zawiadomienia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w 
Tucholi  

5. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko, są jak najszybciej dezynfekowane. 
6. W razie konieczności przedszkole zastosuje się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz 
https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z 
zakażonym.  

 
 
 


