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Co to jest koronawirus (COVID-19)? 
Koronawirusy to grupa wirusów. Od zakażenia do pojawienia się objawów może 

minąć 1–14 dni. Najczęstsze objawy choroby koronawirusowej (COVID-19) to:  

 kaszel, 

 gorączka, 

 zmęczenie, 

 trudności z oddychaniem (w ciężkich przypadkach). 

 

 

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni dziecko- wychowanek przedszkola lub członek 

jego najbliższej rodziny, z którym na co dzień dziecko zamieszkuje, przebywał w 

miejscu gdzie występuje KORONAVIRUS bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor 

przedszkola. Dodatkowo rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość 

kontaktować się w sprawie koronawirusa pod numerem infolinii:  

INFOLINIA W SPRAWIE KORONAVIRUSA – 800 190 590 

 



Organizacja opieki dla dzieci w naszym 

przedszkolu 
 Przed wejściem do przedszkola, każdemu dziecku za pomocą termometru bezdotykowego 

mierzona będzie temperatura za zgodą  rodziców – oświadczenie.  

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają obowiązek 

przebywać w maseczce i zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m (będą wyznaczone miejsca 

odstępu pomiędzy osobami przychodzącymi do przedskola) 

 Rodzic w większości sytuacji nie wchodzi do przestrzeni wspólnej przedszkola, oddaje przed 

wejściem pod opiekę dziecko wyznaczonej oddziałowej przedszkola, która zaprowadza 

dziecko do szatni, a następnie do wyznaczonej sali. Rodzice tylko w uzasadnionych 

przypadkach mogą wejść z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem 

zasady-1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.  

 Będą uruchomione trzy wejścia do przedszkola. Wejście środkowe jest tylko dla osób, które 

będą składać wnioski do naboru i dla grupy na I piętrze.  

 Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali, do grupy przyporządkowani 

będą zawsze ci sami opiekunowie 

 Usunięte zostały wszystkie pluszowe zabawki, dywany, firany, i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować 

 Zamontowano do łazienek dzieci wieszaki na ręczniki papierowe, usunięto ręczniki frotte 

 W jednej sali w naszym przedszkolu może przebywać do 9 dzieci (4m2 na os.) 

 



Organizacja opieki dla dzieci w naszym 

przedszkolu 

 Będziemy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę 

 Posiłki będą podawane w osobnej sali (sala Smerfów), dezynfekowanej po każdej grupie  

 Wyodrębnimy pokój na izolatorium  

 Zapewnimy niezbędne środki ochrony dla nauczycieli i personelu: rękawiczki foliowe, płyny 
do dezynfekcji rąk, przyłbice, maseczki 

 Została wprowadzona „Procedura bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej 
ze szczególnym uwzględnieniem COVID – 19” 

 Przeprowadzono szkolenie dla pracowników dotyczące wytycznych GIS oraz procedury. 

 Zakupiono niezbędne środki czystości, m.in. mydła antybakteryjne 

 Usunięte zostały wszystkie pluszowe zabawki, dywany, firany, i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować 

 Do grupy przyporządkowani będą zawsze ci sami opiekunowie 

 



Wytyczne dla Rodziców 
 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic 

powinien obowiązkowo:  zapoznać się z Procedurą bezpieczeństwa na wypadek 

wystąpienia choroby zakaźnej z szczególnym uwzględnieniem COVID – 15. 

procedura dostępna na tablicy ogłoszeń umieszczonej przed przedszkolem lub na 

stronie internetowej przedszkola w zakładce Dla rodziców. 

  przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia i zdrowia           

dziecka. Przekazać informacje kontaktowe: aktualny numer telefonu.  

     wypełnić:   Oświadczenie 

Pilnie odebrać dziecko z przedszkola w przypadku pojawienia się objawów choroby. 

 

 Zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa 

i ust podczas drogi do i z placówki 

 Przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

 Nie wchodzić do przedszkola jeśli nie jest to niezbędne. Stosować się do 

wytycznych  

 Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 



cd. 
 Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych zabawek 

czy przedmiotów. 

 

 

 Regularnie przypominać dzieciom o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreślać, że powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce 

wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

 

 

 

 Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania, jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien stosować te 

zasady- dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

 



RODZICU! 

 Podejmuj takie działania aby zachować 

bezpieczeństwo i ochronić innych. 

Dostosuj się do zaleceń. 
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