REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BOLESŁAWA CHROBREGO
W ZUBRZYCY DOLNEJ W CZASIE TRWANIA EPIDEMII
KORONAWIRUSA SARS COV-2

UWAGI OGÓLNE
1. Odział przedszkolny czynny jest od 7.30 do 15.00
2. Do placówki Rodzic/opiekun prawny może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
3. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty

itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać
dziecko najszybciej jak to możliwe.
4. Dzieci nie przynoszą do placówki żadnych rzeczy z domu (zabawki, książki).
5. Rodzic powinien regularne przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich

jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania
twarzy podczas kichania czy kasłania – dzieci uczą się przez obserwacje dobrych
przykładów.
PPRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII
1. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30, po jej upływie placówka jest zamknięta,

następuje dezynfekcja klamek i poręczy.
2. Rodzic/opiekun prawny dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas

drogi do/z przedszkola.
3. Oczekując na odebranie dziecka przez pracownika przedszkola. Zdejmuje dziecku

maseczkę
i zabiera ją ze sobą (nie pozostawia jej w przedszkolu).
4. Rodzic/ opiekun prawny może wejść tylko do wyznaczonej części wspólnej.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,

zachowując zasady:
1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. W dniach od 02.09.2020 do 11.09.2020r. dla najmłodszych dzieci, będzie możliwość
odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce. Rodzic / opiekun za zgodą
dyrektora szkoły może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków
a)
b)
c)
d)

ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko
osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych).
7. Rodzice / opiekunowie dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce mają
możliwość wejścia z dzieckiem do szatni a następnie odprowadzenia dziecka do sali zabaw
oraz krótkie pożegnanie przed drzwiami. Maksymalnie 3 rodziców o jednej godzinie,
rodzic /opiekun może przebywać w szatni przed salę, zachowując dystans społeczny co
najmniej 1,5 m od pracowników szkoły i pozostałych dzieci.
8. Po okresie adaptacyjnym oraz w przypadku dzieci starszych rodzic/opiekun prawny
przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko przekazywane jest w części
wspólnej, osobie wyznaczonej do odprowadzania dzieci do sali zabaw.
9. Po każdym odbiorze dziecka opiekunka dezynfekuje sobie i dziecku ręce.
ODBIERANIE DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII
1. Dziecko odbierane jest przez Rodzica/opiekuna prawnego przed wejściem do budynku.
2. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić domofonem. Rodzic/opiekun prawny czeka na

dziecko w wyznaczonej części wspólnej lub przed drzwiami placówki.
3. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 2 metrów między personelem oraz innymi

dziećmi
i innymi rodzicami.
4. Wchodząc do części wspólnej rodzic/opiekun prawny dezynfekuje ręce lub zakłada
rękawiczki oraz koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (Rodzic/opiekun prawny musi
posiadać własne środki ochrony).
5. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.
OBOWIĄZUJĄCE ZASADY SANITARNE
1. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest płyn dezynfekujący, z którego zobowiązany
2.
3.
4.

5.

6.
7.

jest skorzystać każdy kto wchodzi do budynku, zgodnie z instrukcją.
W sali zajęć dzieci i nauczyciele nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa.
Nauczyciele regularnie myją ręce mydłem i pilnują, by dzieci też to czyniły.
W sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą one dokładnie
umyte
i zdezynfekowane.
Nauczyciele monitorują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek, blatów w salach, włączników, toalet.
Do dezynfekcji używane są preparaty rekomendowane dla placówek oświatowych.
Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw
w zajęciach, a także w miarę potrzeb w trakcie zajęć.
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