
 

 

Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku 
 

Procedury bezpieczeństwa dla rodziców, obowiązujące od dnia 11.05.2020 r. 

 

1. Placówka będzie funkcjonowała w godzinach od 6.30 do 16.00. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do 

godziny 8.00. Szatnia o godzinie 8.00 zostaje zamknięta, zdezynfekowana i udostępniona ponownie 

dopiero w godzinach 14.30 – 16.00. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, 

godziny odbioru mogą ulec zmianie. 

2. Dzieci przyprowadzane są oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

3. Wchodząc do placówki rodzice/ opiekunowie bezwzględnie  muszą przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 

m. 

5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady – 

1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m. 

6. Na terenie przedszkola dzieci nie muszą korzystać z maseczek lub z innych elementów zasłaniających usta 

i nos. 

7. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka.  

W razie pojawienia się gorączki lub innych objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane  

od grupy, a Państwo zostaną wezwani do jego natychmiastowego odbioru. 

8. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących 

chorobę zakaźną. 

9. Personel placówki w razie konieczności korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek, przyłbic oraz 

fartuchów ochronnych.  

10. Dyrekcja placówki wyznacza osobę, która będzie odbierać dziecko od Rodziców oraz przekazywać dziecko 

Rodzicom przy odbiorze. W czasie powyższych czynności, osoba ta ma założone rękawiczki ochronne,  

a także zasłonięte usta i nos oraz zobowiązana jest do zachowania dystansu społecznego, tj. odległości  

2 m od drugiej osoby.  

11. Rodzicom zabrania się wchodzenia na salę - będziemy bardzo zwracać na to uwagę. 

12. Plac zabaw dezynfekowany będzie każdorazowo po korzystaniu z niego przez daną grupę. 

13. Posiłki spożywane będą przez dzieci w małych grupach. Po każdym posiłku stołówka zostanie 

zdezynfekowana, a naczynia wyparzone. 

14. Zabrania się przynoszenia z domów zabawek i innych przedmiotów (w tym napojów).  

15. Będziemy bardziej weryfikować stan zdrowia dzieci. W przypadku objawów alergicznych wymagane 

będzie zaświadczenie od lekarza. 



 

 

16. Jeżeli w Waszej rodzinie istnieje podejrzenie o zachorowaniu na COVID -19 prosimy o natychmiastowe 

powiadomienie o tym fakcie Dyrektora placówki; 

17. Prosimy Rodziców o stosowanie się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez naszych 

pracowników. Będą one wynikać jedynie z naszej dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów 

higienicznych oraz bezpieczeństwa dla wszystkich naszych podopiecznych oraz dla osób przebywających 

na terenie placówki. 

18. Wszelkie zasady wprowadzane przez nas w placówce są i będą oparte na bieżących wytycznych Ministra 

Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb. 

  

 Miastko, 06.05.2020 r.              

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku 

        Danuta Surmacz



 

 

 


