
REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA 

Samorządowego Przedszkola w Czernichowie w okresie pandemii COVID-19 

- aktualizacja na dzień  1 wrzesień 2020 r 

 

1. Pierwszego dnia pobytu w przedszkolu – Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia 

wszystkich zgód i dokumentów ,wydrukowanych , wypełnionych i podpisanych  

( Ankiety epidemiologicznej, Oświadczenia Rodziców , Oświadczenia o świadomości 

ryzyka, Oświadczenia o zapoznaniu i przestrzeganiu przyjętych w przedszkolu 

procedur )  

2. Osoby z zewnątrz wchodzące na teren przedszkola (tj. rodzice dzieci ; osoby 

kontrolujące, serwisanci , ewent. służby itp.) zobowiązani są do używania środków 

zapobiegawczych , w tym zasłanianie ust oraz nosa ; dzieci zwolnione są z tego 

obowiązku.  

3. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu , dopuszcza się możliwość dokonywania 

temperatury u dzieci  we wszystkich grupach , w różnych porach dnia  w zależności 

od potrzeb .  

4. Przed wejściem  do przedszkola – rodzic/ opiekun  jest zobowiązany do   skorzystania 

z płynu dezynfekującego lub założenia rękawic ochronnych  i zabezpieczenia twarzy 

maseczką ochronną .  

5. Dziecko powinno być przyprowadzane / odbierane tylko przez rodziców/ opiekunów 

lub przez osobę upoważnioną ,  bez innych osób towarzyszących.    

6. Przedszkole  zapewni niezbędne środki bezpieczeństwa, ( procedury postępowania, 

monitoring działań , dezynfekcja pomieszczeń i otoczenia przedszkola ) jednak nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.  

7. Nauczyciele odpowiadają za pilnowanie obowiązku częstego, dokładnego mycia rąk 

przez dzieci , zwłaszcza po czasie zabawy, przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, 

przyjściu z ogrodu i w każdej innej koniecznej sytuacji)  oraz za wdrażanie innych 

nawyków higienicznych.  

8. Sale przedszkolne będą wietrzone w miarę możliwości  co godzinę , lub w 

sprzyjających warunkach pogodowych zapewniona będzie stała wentylacja naturalna 

sali ( uchylone okna). 

9. Dzieci będą korzystały z wewnętrznego placu zabaw przedszkola  z uwzględnieniem 

wszystkich wytycznych sanitarnych GIS , wprowadza się tymczasowe ograniczenie 

organizacji  wycieczek oraz wszelkich uroczystości ,imprez z udziałem osób z 

zewnątrz. 

10. Dopuszcza się możliwość organizacji spacerów ,wycieczek edukacyjnych do  parku , 

lasu  itp. . 

11. Wszelkie objawy chorobowe takie jak : podwyższona temperatura , kaszel, katar , 

osłabienie , zaczerwienione oczy ( bez względu na etiologię ) – wykluczają dziecko z 

możliwości uczęszczania do przedszkola . 

12. W przypadku pojawienia się u dziecka niepokojących objawów w przedszkolu , dziecko 

może zostać odizolowane od grupy (2 m od pozostałych dzieci ) lub do osobnego 

pomieszczenia ( tzw. ,,Izolatorium”) , o czym natychmiast zostaje poinformowany 



rodzic dziecka.  Rodzic ma wówczas obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z 

przedszkola.   

13. Jeżeli po powrocie z przedszkola lub w podczas pobytu dziecka w domu   rodzice 

zauważą u dziecka niepokojące objawy choroby  – rodzic powiadamia o tym dyrektora 

przedszkola lub osobę go zastępującą, oraz  telefonicznie kontaktuje się z lekarzem 

POZ lub z lekarzem oddziału zakaźnego i postępuje zgodnie z zaleceniami medycznymi 

14. Na czas pandemii - obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu do przedszkola i 

innych przedmiotów. 

15. Sytuacje szczególne , w tym kwarantanna :  

Jeżeli w przedszkolu dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19 

informowana będzie  najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, a osoba taka  

(tj. dziecko/pracownik przedszkola) zobowiązana będzie do dostosowania się  do 

zaleceń odpowiednich służb. Przedszkole zostaje automatycznie zobligowane do 

sporządzenia listy osób z tzw.,,bliskiego kontaktu ‘’ i podania tej informacji do 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Krakowie i dostosowania się do zaleceń w/w 

służb.  

16. W przedszkolu prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowo- 

dezynfekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach, klawiatury, wyłączników, kontaktów- zgodnie z opracowanymi 

wewnętrznymi procedurami. 

17. Żywienie dzieci będzie odbywać się zgodnie z zaleceniami GIS  i wg wewnętrznych 

procedur Samorządowego Przedszkola w Czernichowie.  

 

 

 

 

 

 

 


