
Informacje dotyczące funkcjonowania Samorządowego Przedszkola 

w Krościenku Wyżnym w czasie zagrożenia COVID-19: 

 Każda  grupa przedszkolna będzie przebywała w miarę możliwości wyłącznie 

w swoich salach.  

 Z sal zostały  usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. 

 Wprowadzamy zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów przez 

dzieci oraz rezygnujemy z mycia zębów w przedszkolu. 

 Podczas pobytu w przedszkolu dzieciom będzie mierzona temperatura.  

 Rodzice mają obowiązek zmierzenia dziecku temperatury przed wyjściem 

z domu.  

 Zobowiązujemy  Rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami 

chorobowymi (gorączka, katar, kaszel, duszności, problemy 

z oddychaniem). Do placówki nie można posłać także dziecka, którego 

domownik przebywa w izolacji.   

 Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej 

zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci (maseczka, 

dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne). 

 Prosimy o wypełnienie upoważnienia do odbierania dziecka z przedszkola 

przez inne osoby. 

 Rodzice i opiekunowie powinni do minimum ograniczać czas przebywania 

w przedszkolu. 

 W miarę możliwości dziecko powinna przyprowadzać i odbierać ta sama 

osoba. 

 Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

 Przedszkolny plac zabaw jest dostępny tylko w czasie zajęć w grupach i tylko 

dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Wprowadzamy zakaz korzystania 

z placu zabaw po zajęciach tj. indywidualnie.  

 Placówka nasza wyposażona jest  w podstawowe środki higieny, w tym płyny 

do dezynfekcji umieszczone w widocznych miejscach. 

 Zapewniamy sprzęt i środki oraz monitorujemy  prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 



komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, dzwonka, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

 Sale, w których organizujemy  zajęcia, będą  wietrzone co najmniej raz na 

godzinę. 

 Będziemy  zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 

 Przyprowadzanie dziecka do przedszkola  

Rodzice/opiekunowie: 

- przychodzą do przedszkola z osłoną ust i nosa 

- dezynfekują ręce 

-wchodzą tylko do szatni i przebierają dziecko, w szatni może przebywać 

równocześnie 2 osoby dorosłe z dziećmi, z zachowaniem 1,5 metrowej 

odległości 

- dziecko jest odbierane z szatni przez wyznaczonego pracownika przedszkola 

 Odbieranie dziecka z przedszkola 

Rodzice/opiekunowie: 

- sygnalizują swoje przybycie dzwonkiem 

- wchodzą do przedszkola z osłoną ust i nosa 

- dezynfekują ręce  

- oczekują w szatni na dziecko, które przyprowadzi pracownik przedszkola. 

 

 

 

 

Drogi Rodzicu! 

 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, 

przekaż nam istotne informacje o stanie jego zdrowia.  

 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.    

(gorączka, katar, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem). 



 Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś             

w izolacji. 

 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek.  

 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć 

ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 

czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko 

uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

 Pamiętaj, że jest to sytuacja wyjątkowa – czas, w którym musimy 

ograniczać ryzyko zarażenia wirusem.  

W trosce o zdrowie dzieci, kadry przedszkolnej i Państwa prosimy 

o przemyślane i odpowiedzialne decyzje dotyczące korzystania z opieki 

w naszej placówce ! 

 

                                                                        Dorota Frydrych 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola 

                                                                        w Krościenku Wyżnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


