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REGULAMIN DLA RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 173 W ŁODZI
W CZASIE REŻIMU SANITANEGO ZWIĄZANEGO Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM
COVID – 19

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu
bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie
mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
I.

Przyprowadzanie dzieci i odbieranie dzieci.
1.

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola
dziecko zdrowe.

2.

Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie
jest ono zdrowe np. podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębienia, bóle
brzucha, biegunka...

3.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych przyprowadzenie dziecka do placówki jest ZABRONIONE.

4.

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia
telefonicznego, jeżeli u kogoś z domowników lub u dziecka wystąpią objawy
chorobowe charakterystyczne dla zarażenia COVID 19.

5.

Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do przekazania pracownikom
przedszkola aktualnego nr telefonu w celu szybkiego kontaktu w nagłych
przypadkach.

6.

Dzieci uczęszczające do przedszkola należy przyprowadzać i odbierać
w godzinach ustalonych z dyrektorem placówki, w celu zminimalizowania
kontaktów między osobami wchodzącymi na teren przedszkola.

7.

Rodzice/opiekunie prawni są zobowiązani wyposażyć swoje dziecko
w indywidualną ochronę ust i nosa, w czasie drogi do przedszkola i do domu jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia.

8.

Drzwi do przedszkola w ciągu całego dnia są zamknięte na klucz i otwierane przez
pracownika przedszkola.
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9.

Rodzice/prawni opiekunowie podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola są
obowiązani mieć zasłonięte usta i nos oraz nałożone rękawiczki jednorazowe.

10. Rodzice/prawni opiekunowie podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola
nie wchodzą na teren placówki - dziecko powierzają osobie dyżurującej przy
głównym wejściu do przedszkola z zachowaniem dystansu od pracownika
przejmującego dziecko - minimum 2 m.
11. Po przekazaniu dziecka pracownikowi przedszkola, rodzic obowiązany jest
przyłożyć kartę magnetyczną do czytnika w celu odnotowania w systemie
„Przedszkolak” godziny przyjścia dziecka do przedszkola.
12. Każde dziecko po upływie 30 minut od wejścia do przedszkola, będzie miało
mierzoną temperaturę ciała.
13. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola są obowiązani do wyrażenia zgoda
na pomiar temperatury ciała swojego dziecka w przedszkolu. Niewyrażenie zgody
skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
14. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID – 19 w placówce obowiązuje
ZAKAZ przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów oraz
zabierania przez dzieci do domu prac wykonanych w przedszkolu.
15. Należy unikać przyprowadzania dzieci przez osoby powyżej 60 roku
życia.
16. W miarę możliwości dziecko powinien przyprowadzać i odbierać stały opiekun unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.

W przypadku konieczności wejścia do budynku przedszkola, obowiązuje zasada - na 15 m2
może przebywać jeden rodzic z dzieckiem.
Przy wejściu do budynku znajduje się płyn dezynfekujący wraz z informacją
o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe. Każdy wchodzący do
placówki ma obowiązek skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
Wszystkie ważnie informacje o dziecku prosimy w miarę możliwości przekazywać
nauczycielom poprzez kontakt telefoniczny.
II. Odbieranie dzieci
1. Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona odbierająca dziecko wchodzi na
teren budynku przedszkola – wyznaczony teren przy szatni i tam czeka na swoje
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2.
3.
4.
5.

dziecko. Kolejny rodzic wchodzi do przedszkola, po opuszczeniu terenu placówki
przez poprzedniego.
Rodzice czekający przy drzwiach wejściowych po odbiór dziecka są zobowiązani
zachować dystans społeczny – minimum 2 metry odległości między sobą.
Dziecko z grupy jest przyprowadzane do rodzica przez osobę dyżurującą w szatni
wraz z jego odzieżą wierzchnią.
Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w przedszkolu, tak by umożliwić
sprawne odbieranie dzieci przez innych rodziców.
Osoby odbierające dziecko odbijają kartę magnetyczną przy użyciu czytnika
wewnętrznego w momencie, gdy dziecko jest już pod ich opieką.

6. Każda osoba wchodząca na teren przedszkola jest zobowiązana zdezynfekować
ręce, mieć zakryty nos i usta oraz założyć rękawiczki ochronne - dezynfekcja rąk
powinna być wykonana również, gdy osoba wchodząca na teren przedszkola
założyła własne rękawiczki.
7. Przy drzwiach głównych budynku znajduje się płyn dezynfekujący wraz
z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby
dorosłe.
III. Pobyt dziecka w placówce
1. Ze względu na sytuację epidemiczną grupy mogą liczyć do 16 dzieci.
2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali jest nie
mniejsza niż 3 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
3. Każda grupa dzieci przebywa w przydzielonej stałej sali pod opieką tych samych
opiekunów.
4. Dzieci korzystają ze sprzętów i zabawek łatwych do dezynfekcji. Inne zabawki
i dywany zostały usunięte z sal.
5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, klasy przedszkolne będą
wietrzone co najmniej raz na godzinę.
6. Nauczyciele codziennie przed zajęciami przypominają jak prawidłowo myć ręce
i nadzorują, aby dzieci robiły to dokładnie i często.
7. Uwzględniając wytyczne GIS zawiesza się jakiekolwiek wyjścia poza teren
przedszkola. Dzieci będą korzystały wyłącznie z ogrodu przedszkolnego.
IV. Korzystanie z ogrodu przedszkolnego
1. Dzieci pod opieką nauczyciela będą korzystać z ogrodu przedszkolnego,
zachowując możliwie maksymalną odległość od siebie.
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2. Dzieci korzystają tylko ze sprzętu, którego możliwa jest dezynfekcja. Inne sprzęty
wyłączone z użytkowania zabezpieczone są taśmą.
3. Sprzęt do zabaw i zajęć w ogrodzie jest systematyczne dezynfekowany po
każdorazowym użyciu.
4. Z uwagi na COVID – 19 obowiązuje BEZWZGĘDNY ZAKAZ korzystania
z ogrodu przedszkolnego przez rodziców z dziećmi.
V. Spożywanie posiłków
1. Dzieci spożywają posiłki w jadalni - zaadoptowana jedna z sal przedszkolnych.
2. Posiłki podawane są w pustej sali, do której po podaniu posiłków wprowadzane są
dzieci – każda z grup spożywa posiłek oddzielnie wg harmonogramu.
3. Podczas spożywania posiłków dzieci nie siedzą naprzeciwko siebie lub obok siebie
– maksymalnie 2 dzieci przy stoliku.
4. Po każdym posiłku blaty stołów, krzesełka, klamki do drzwi, poręcze są
dezynfekowane.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte z dodatkiem detergentu i wyparzane.
VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem COVID - 19
1. W klasie znajduje się bezdotykowy termometr, którym codziennie dokonywany
jest pomiar temperatury ciała wszystkich dzieci.
2. Dziecko z podwyższoną temperaturą lub innymi objawami chorobowymi
charakterystycznymi dla zarażenia COVID 19 zostanie odizolowane w odrębnym,
wydzielonym pomieszczeniu IZOLATCE - wyposażonym w środki ochrony
osobistej (przyłbicę, kombinezon ochronny, maskę, rękawiczki) i płyn
dezynfekujący.
3. Rodzice powiadamiani są natychmiast przez nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.
4. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to
możliwe, nie później niż w ciągu 60 minut od otrzymania telefonu.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania
powyższego regulaminu.

………………………………..
(podpis rodzica)
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