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Wytyczne dla Rodziców/Opiekunów przyprowadzających i odbierających 

dziecko z placówki. 
 

Procedura przygotowana na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych         
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 
dziećmi w  wieku do 3 lat, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 
322,374 i 567),  wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 
1. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 
realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
oraz dzieci osób, które nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.  

2. Zgłoszenie chęci rozpoczęcia uczęszczania dziecka musi nastąpić pisemnie na adres                 
e-mailowy: sekretariat@cudownelata.edu.pl lub dyrektor@cudownelta.edu.pl  minimum       
5 dni roboczych  przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka.  

3. W pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są 
przekazać podczas przyprowadzenia dziecka do placówki kwalifikacyjną ankietę 
epidemiologiczną. Każdego dnia przed przyjęciem dziecka do przedszkola/żłobka 
Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia dziennej kwalifikacyjnej ankiety 
epidemiologicznej i przekazanie jej osobie odbierającej dziecko.                                          
Ankiety   w załącznikach do procedury. 

4. Obowiązuje zakaz wejścia osób trzecich do budynku przedszkola i żłobka, dziecko odbierane 
jest przez dyrektora/wyznaczonego pracownika przedszkola/żłobka przed wejściem                
do budynku. Dzieci uczęszczające do grupy Radosne Słoniątka odbierane są przez 
dyrektora/opiekuna grupy przed drzwiami wejściowymi do żłobka. 

5. Każdorazowo przy przyprowadzeniu dziecka do placówki dyrektor/pracownik 
przedszkola/żłobka dokonuje pomiaru temperatury u dziecka przy pomocy termometru 
bezdotykowego, podwyższona temperatura tj. min. 37°C będzie skutkowała odmową 
przyjęcia dziecka do placówki. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania zgody 
na pomiar dziecku temperatury. 

6. W przypadku przyprowadzenia dziecka na plac zabaw, rodzic zawsze dzwoni domofonem do 
sekretariatu przedszkola i oczekuje przed wejściem głównym na odbiór dziecka. 
Dyrektor/wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury u dziecka i w przypadku 
braku przeciwwskazań do przyjęcia dziecka odprowadza je na plac zabaw. 
Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko nie mogą przebywać na terenie placu zabaw 
i budynku przedszkola. 
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7. Do placówki nie może uczęszczać dziecko wykazujące jakiekolwiek objawy infekcji – 
podwyższona temperatura, kaszel, katar, zapalenie spojówek, ból brzucha, osłabienie, 
wysypka, zmiany skórne o charakterze przejściowym bez względu na etiologię tych objawów. 

8. Do placówki nie może zostać przyprowadzone dziecko jeżeli w domu przebywa osoba    na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

9. Dziecko powinno być przyprowadzane tylko przez jednego opiekuna bez innych osób 
towarzyszących.  

10. Obowiązuje zakaz przynoszenia i zabierania do domu zabawek, książek, prac plastycznych. 
11. Dzieci mogą być przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe. 
12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców 
wynoszący min. 2 m 

13. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są  rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 
ostrożności  nosić osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe oraz każdorazowo 
dezynfekować ręce.  

14. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są skrócić  do minimum swój pobyt na terenie placówki 
podczas przyprowadzania i odbioru dziecka. 

15. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów z placówki: 600-091-237; 600-091-234 
16. Jeśli dziecko ukończyło 4. rok życia, powinno posiadać indywidualną osłonę nosa  i ust 

podczas drogi do i z placówki. 
17. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są regularnie przypominać dziecku o podstawowych 

zasadach higieny. Podkreślając, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć 
ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

18. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania zgody na pomiar dziecku 
temperatury. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka. 
 
a. Dziecko u którego wystąpią jakiekolwiek objawy sugerujące infekcję zostanie 

odizolowane w specjalnie do tego przystosowanym miejscu w budynku – izolatce, 
wyposażonej w środki ochrony osobistej. 

b. Nauczyciel/opiekun będzie kontrolował temperaturę ciała dziecka przy pomocy 
termometru bezdotykowego 

c. Rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o zaistniałej sytuacji w celu pilnego 
odebrania dziecka z placówki. 

d. W przypadku zakażenia koronawirusem rodzice mają obowiązek powiadomienia o tym 
fakcie placówkę. 

e. W przypadku jeśli stacja sanitarno – epidemiologiczna wyda decyzję, dotyczącą 
obowiązkowej kwarantanny, placówka może być zamknięta na wskazany czas. 

f. Dyrektor lub wyznaczony pracownik powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną nr 
tel. 22 310 79 00 i ściśle stosują się do wydawanych instrukcji i poleceń. 

g. Zaprzestaje się przyjmowania kolejnych dzieci.  
h. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji -  powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  
i. Dyrektor lub wyznaczony pracownik przygotowuje listę osób, przebywających w tym 

samym czasie  w częściach podmiotu, w których przebywało dziecko podejrzane o 
zakażenie i stosuje wytyczne i polecenia stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 
 


