
Załącznik nr 6 

 
 

Instrukcja przyprowadzania dzieci do placówki podczas pandemii 

 
• Rodzic ma obowiązek zdezynfekować dłoń przed naciśnięciem domofonu, lub dzwonka 

preparatem dezynfekującym umieszczonym na zewnątrz. Dodatkowo są one 

zabezpieczone folią. 

• Każdy rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną. 

• Rodzic przyprowadzający dziecko, nie wchodzi do budynku przedszkola. Dziecko jest 

odbierane przez pracownika przedszkola w zadaszeniu przed wejściem głównym, 

(gr. I , II i III),PUCHATKI, DINUSIE, PSZCZÓŁKI pozostałe dzieci z grup IV, V RYBKI I 

MOTYLKI po godz. 7.00 przyprowadzane są przez rodzica przez boczne furtki z lewej 

strony budynku głównego do mniejszego budynku do sali nr IV i V, gdzie jest przekazywane 

pracownikowi placówki. 

Przed wejściem mogą przebywać jedynie 2 osoby dorosłe (rodzic/opiekun oraz pracownik 

przedszkola) i dziecko. 

• Dzieci wchodzą do szatni pod opieką pracownika przedszkola. 

• W razie obecności większej liczby osób pozostałe czekają na zewnątrz przedszkola do 

momentu, aż poprzednia osoba opuści wejście. 

• W zadaszeniu i przed budynkami przedszkola należy zachować bezpieczną odległość 

między osobami tj. od 1 – 2 metrów. Pomocne są pasy bezpieczeństwa naklejone przed 

wejściami do budynków. 

• Dziecko do sali zaprowadzane jest przez pracownika przedszkola. 

• Te same zasady obowiązują przy odbieraniu dzieci z przedszkola. Do godz.16.00 odbiór 

dzieci w budynku głównym i w małym bocznym budynku. Po godz.16.00 odbiór dzieci w 

budynku głównym. 

 

1) Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. 

2) Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zauważy oznaki 

infekcji. 

3) Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik 

odbywa kwarantannę lub pozostaje w izolacji. 

4) Rodzic nie może wchodzić do budynku przedszkola poza miejsce wyznaczone 

do przyprowadzania i odbioru dziecka. 

 

 
 

Instrukcja odbierania dzieci z placówki podczas pandemii 

 
• Po zdezynfekowaniu rąk, rodzic dzwoni i czeka w przy drzwiach głównych, lub przy 

drzwiach do sal IV i V w budynku nr 2 aż pracownik przyprowadzi do niego ubrane 
dziecko. 

• Rodzic musi mieć założoną maseczkę. 

• W momencie przekazania dziecka rodzicowi, dziecko nie wraca już pod żadnym pozorem 

na teren placówki. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, uczyni to następnego dnia. 


