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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA  
do Przedszkola Językowego For kids w Zamościu oraz jego odbioru w warunkach zagrożenia zakażeniem 

Sars-CoV-2 i/lub zachorowaniem na COVID-19 

1. Przedszkole w okresie STANU EPIDEMII prowadzi działalność opiekuńczą od godz. 6.45 do 15.15. 

 

2. Przed oddaniem dziecka rodzice/prawni opiekunowie są zobligowani do złożenia warunkujących przyjęcie 

dziecka dokumentów, dostarczonych im drogą mailową, przynajmniej jeden dzień wcześniej, przed 

oddaniem dziecka do przedszkola. 
 

3. W celu zapewnienia szybkiej  komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka, obowi ązkiem rodzica 

jest podanie wykazu osób upoważnionych do jego odbioru  oraz numerów telefonów, które mogą 

zostać użyte w razie konieczności natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola, w wyniku 

zaobserwowania niektórych z objawów choroby. 
 

4. Przed wejściem do przedszkola obowiązuje obligatoryjne korzystanie ze środka dezynfekcyjnego przy 

wejściu do przedszkola przez rodzica. Dziecko po wejściu na salę udaje się do łazienki w celu umycia 

rączek. 

 

5. Rodzic ma prawo przebywać tylko w oznaczonej kolorem żółtym na podłodze, Strefie Bezpieczeństwa. 

 

6. Warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka wykonany przez 

pracownika przedszkola. Sprzęt elektroniczny termometr bezdotykowy – jeżeli temperatura nie przekracza 

36,9*C dziecko może pozostać w przedszkolu. 

 

7. Odprowadzający przekazuje wraz z dzieckiem Ankietę Epidemiczną, wypełnioną (W DOMU) i podpisaną 

przez rodzica, którą przekazuje dziecko – warunek przyjęcia dziecka. 

 

8. Rodzic przekazując dziecko nauczycielowi, zachowując dystans społeczny od nauczyciela min. 2 m (w 

oznakowanej strefie bezpieczeństwa – szatnia przy wejściu). 

 

9. Dzieci powyżej 4 roku życia obowiązek posiadania maseczki ochronnej do zakrycia nosa i ust podczas 

przychodzenia i wychodzenia  z przedszkola, które Rodzic nakłada, zdejmuje, zabezpiecza do utylizacji 

we własnym zakresie. NIE MOŻE ZOSTAWIAĆ ANI KŁAŚĆ W PRZEDSZKOLU! 
 

10. W szatni może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem, nie dłużej niż 3 do 4 minut. 

 

11. Kolejny rodzic może zostać wpuszczony po wyjściu poprzedniego - oznakowanie drzwi wejściowych – 

kolor czerwony – zakaz wstępu kolor zielony wstęp dozwolony. 

 

12. Każdy przyprowadzający dziecko musi być zdrowy i ma obowiązek posiadania maseczki ochronnej lub 

przyłbicy. 

 

13. Obowiązuje ZAKAZ przynoszenia do przedszkola własnych zabawek.  

 

14. Odbiór dziecka – odbierający wchodząc, dezynfekuje dłonie i czeka w oznaczonej Strefie Bezpieczeństwa 

na oddanie dziecka spod opieki nauczyciela, odbiera słowne informacje od nauczyciela, ubiera dziecko i 

wychodzi. 
 

15. Jeżeli rodzic nie będzie przestrzegał zadeklarowanych przez niego godzin przyprowadzania i odbioru 

dziecka przedszkole może mu odmówić, w czasie epidemii, dalszego sprawowania usług opiekuńczych nad 

dzieckiem. 

Zapoznałem/am się i zobowiązuję się przestrzegać powyższych zapisów. 
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