
OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach 

pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne 

OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą 

załącznik nr 2  

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.  

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli 

wcześniej chorowało. 

6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze  

do \i z przedszkola. 

7. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie 

podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  

9. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk  

10. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola. 

 

 

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PLACÓWKI 

 Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym 

pozostać w placówce. 

 Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki rodzic  odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

 Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni  

 Rodzic odprowadza dziecko do drzwi w holu, ale nie wchodzi do środka. 

 W holu może przebywać w jednym czasie 1 rodzic z dzieckiem. Personel pomocniczy będzie wpuszczał 

do przedszkola rodziców w odstępie czasowym. 

 Każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki. 

 

 

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

 Rodzic oznajmia swoją obecność za pomocą dzwonka i czeka przed wejściem.  

 Pracownik odprowadza dziecko do wejścia. 

 Każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki. 

 


