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Zasady ogólne
Ogólne zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom, wychowankom
i pracownikom Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie
w czasie pandemii COVID-19
W Przedszkolu samorządowym w Chotyłowie i w Szkole Podstawowej w Chotyłowie,
w związku z ogłoszonym okresem pandemii COVID-19 podejmuje się następujące działania:
1. Wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych
w Chotyłowie poinformowani zostali o zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących
podczas pandemii COVID-19.
2. Umieszczono w widocznym miejscu przed wejściem do Przedszkola informację
dla Rodziców o konieczności przekazywania dziecka pracownikowi obsługi
(wyposażonemu w maseczkę, przyłbicę i rękawiczki), który po zdezynfekowaniu rąk
dziecka wprowadza je do szatni przedszkolnej.
3. Umieszczono pojemniki z płynem dezynfekującym na drzwiach wejściowych
do budynku Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Pracownik obsługi, wracając
po kolejne dziecko dezynfekuje ręce. Analogicznie pracownik postępuje
przy wydawaniu dzieci rodzicom. Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca stosowania
środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, które nie ukończyły 6 r. ż.
4. Zakupiono termometry bezdotykowe do mierzenia temperatury osobom
wchodzącym do budynków przedszkola i szkoły.
5. W przypadku użycia termometru dotykowego do mierzenia temperatury osobie
wchodzącej do budynku przedszkola lub szkoły, termometr jest dezynfekowany
po każdym użyciu.
6. Wywieszono w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcje, dotyczące mycia
rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki,
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje prawidłowej dezynfekcji
rąk.
7. Zapewniono sprzęt i środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,
w tym blatów.
8. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów.
9. Przestrzegane są zalecenia, dotyczące wymaganego dystansu przestrzennego
między personelem (minimum 2 metry).
10. Ograniczono do minimum czas przebywania rodziców dziecka w placówce.
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób postronnych.
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12. Odbywa się bieżące dezynfekowanie toalet, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów,
klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych,
często dotykanych powierzchni.
13. Obowiązuje precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
14. Personel sprzątający jest wyposażony i przestrzega używania jednorazowej maseczki,
rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.
15. W związku z zagrożeniem zarażeniem COVID-19 przedszkole ma prawo
do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie dzieci
oraz personelu.
16. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej
i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować
osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
17. Przygotowano i umieszczono w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych
numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
18. Poinformowano wszystkich pracowników o procedurach bezpieczeństwa
zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.

Procedura postępowania
w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem COVID-19
1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki
jednorazowe, przyłbica, fartuch).
2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu
(najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice,
zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę,
która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie (w ciągu godziny zegarowej)
odebrać ucznia ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
5. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego
ucznia, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
6. Nauczyciel otwiera okno.
7. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko,
obserwowane objawy).
8. Uczeń prowadzony jest do osobnej, wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą dorosłą
wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje uczniów, aby umyli ręce, zdezynfekowali,
prawidłowo zdjęli strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.
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10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie
wietrzona.
11. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicom zgodnie
z procedurą odbioru uczniów ze szkoły.
12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie
przyjścia, jak również ci, którzy podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki
o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID-19.

Procedura postępowania
w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19
u pracownika

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki
jednorazowe, przyłbica, fartuch).
2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę,
która przejmie obowiązki pracownika.
4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję,
aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
5. Otwiera okno.
6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami
(kaszel, duszność, gorączka).
7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą
wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój
ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem
kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów
epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.
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Procedury zapobiegawcze:
podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika obsługi

1. Personel obowiązkowo zapoznany zostaje z wprowadzonym protokołem, związanym
z wirusem COVID-19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków
w tym zakresie).
2. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu
i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia,
dostępnych
na
stronach
gis.gov.pl
lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów
prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku
pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu.
Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle
do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu A,
w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy ustalić listę
pracowników, którzy mieli kontakt z chorą osobą i odizolować ich w pomieszczeniu B.
6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik,
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi
oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc
pod uwagę zaistniały przypadek.
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Przedszkole Samorządowe w Chotyłowie
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
W dobie pandemii wirusa COVID-19 grupy w Przedszkolu Samorządowym w Chotyłowie
są łączone (dotychczasowe grupy nie istnieją) i takie pozostaną do odwołania.
I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola
1. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka zgłasza do dyrektora przedszkola
potrzebę opieki nad wychowankiem oraz jest zobowiązany do wypełnienia
i do oddania oświadczenia, które jest załącznikiem procedury.
2. Do przedszkola rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni,
brzucha, głowy, biegunka.
3. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola w czystych, świeżych ubraniach
przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane
w domu.
4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do przedszkola wysłać dziecka,
u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans
społeczny dwóch metrów.
6. Rodzic oraz dziecko powyżej 4 roku życia do przedszkola przychodzą w maseczce
ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania
rękawiczek jednorazowych.
7. Rodzic przed wejściem do przedszkola jest zobowiązany do skorzystania z płynu
dezynfekcyjnego.
8. Dziecku przy wejściu do przedszkola mierzona jest temperatura.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni
Celsjusza. Pomiar temperatury odbywa się codziennie i jest odnotowywany
w rejestrze.
9. Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych zabawek, poduszek
i innych przedmiotów.
10. Dziecku powyżej 4 roku życia wchodzącemu do budynku przedszkola rodzic zdejmuje
maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego
nakładania i zdejmowania maseczki.
11. Rodzice nie przebywają wewnątrz placówki – rodzic przekazuje dziecko w wejściu
do przedszkola pracownikowi placówki. Dzieci starsze samodzielnie rozbierają się
w szatni, dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS
przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone
do niezbędnego minimum.
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12. Rodzic /prawny opiekun przebywający na terenie przedszkola ma obowiązek założyć
maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
13. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko zauważy, że dziecko ma objawy
infekcji, może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.
II. Odbieranie dziecka z przedszkola
1. Rodzic odbierający dziecko powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos
i usta oraz rękawiczki. Przy wejściu do przedszkola powinien użyć płynu
dezynfekującego.
2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi przedszkola i oczekuje
na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz przedszkola,
zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi
rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
3. Nauczyciel przygotowuje dziecko do wyjścia poza teren przedszkola. Dziecko
bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
4. Dzieci przebywające na placu zabaw przyprowadza do oczekujących rodziców,
pracownik placówki przebywający w holu przedszkola, po zgłoszeniu przybycia
rodzica do przedszkola.
5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka przekazuje rodzicowi pracownik placówki.
6. Jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia, rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki
nad nim nakłada dziecku, zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio
od nauczyciela – kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

Procedura pobytu i zabawy w sali z dziećmi
1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki
do prowadzenia opieki nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci. W szczególności
powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty,
gniazdka elektryczne, stan mebli i krzesełek.
2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek
zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia
usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast
wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia i niezwłocznie powiadomić Dyrektora
przedszkola.
3. Przed rozpoczęciem zajęć pomoc nauczyciela/woźna powinna zadbać o wywietrzenie
sali.
4. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali.
5. W każdej grupie może przebywać do 8 dzieci.
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6. Należy zwracać uwagę na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie
po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie
ze świeżego powietrza.
7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą z placówki do domu prac plastycznych.
8. Jeżeli podczas pobytu w sali wykorzystywane są przybory lub sprzęty sportowe
(obręcze, piłki) należy je dokładnie czyścić i dezynfekować.
9. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek
zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela
lub pomoc nauczyciela/woźną. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela
z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali.
10. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie
swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
11. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
12. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi,
jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
13. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
14. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między
sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
15. Dzieci bawią się w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach.
16. Zabawki używane przez dziecko są odkładane do kosza na „używane zabawki”
i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
17. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów
medycznych ani podawać lekarstw.
18. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19
(np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum
2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
19. Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości
do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych
przed dostępem dzieci.

Procedura wyjścia grupy do ogrodu/na plac zabaw
1. Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkole nie organizują wyjść poza teren
przedszkola.
2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystają z placu zabaw,
przy czym dzieci mogą korzystać jedynie z wydzielonej strefy – strefy nie można
zmieniać w danym dniu.

9

3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw nauczyciel przypomina dzieciom umowy
dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu.
4. W szatni może przebywać jedna grupa, a dzieci przebierają się w odpowiedniej
w odległości od siebie 1,5 metra.
5. Dziecko w szatni dokonuje czynności samoobsługowych, przy pomocy pracownika
obsługi przygotowuje się do wyjścia na dwór: ubiera kurtkę, buty itp. i czeka
w wyznaczonym miejscu.
6. Przed wyjściem z budynku przedszkola nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci,
powrót do budynku przedszkola odbywa się po sprawdzeniu liczby dzieci.
7. Po skończonym dniu zabawy sprzęty na placu zabaw
są dezynfekowane
poprzez oprysk środkiem dezynfekującym.

Procedura pobytu grupy w ogrodzie/na placu zabaw
W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z przedszkolnego placu
zabaw, będą mogły spacerować po przedszkolnym terenie – przy zachowaniu następujących
zasad:
1. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych
do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
2. Każdego dnia z placu zabaw może korzystać tylko jedna grupa.
3. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie
swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
4. Na placu zabaw dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
5. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się
ze sobą.
6. Podczas pobytu na placu zabaw zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów,
które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone
z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
7. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku
przez dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
8. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt między
nimi.
9. Powrót do budynku przedszkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu
wszystkich dzieci.
10. Po wejściu do budynku przedszkolnego dzieci dezynfekują ręce przeznaczonym
dla nich środkiem – mydło bakteriobójcze.
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Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie
zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych
1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych
u dziecka nauczyciel zgłasza ten fakt woźnej lub pomocy nauczyciela.
2. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym
przez dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej
dezynfekcji.
3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie
dwie osoby, czyli dziecko i woźna.
4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być
ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe,
maseczkę zakrywającą usta i nos, oraz fartuch z długim rękawem.
5. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego
woreczka i odłożyć w bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy
zwrócić rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka z przedszkola.
6. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany
środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza
specjalnie do tego przeznaczonego), umyć ręce według instrukcji wywieszonych
w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć
w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych
i maseczki na nos i usta.
7. Po każdym skorzystaniu przez wychowanka z sanitariatu, personel zobowiązany jest
do umycia i zdezynfekowania urządzeń sanitarnych.

Procedura przygotowywania i transportu posiłków
1. Posiłki przygotowywane są w odpowiednich pomieszczeniach przez wykwalifikowany
personel zgodnie z obowiązującymi procedurami.
2. Posiłki są transportowane w dezynfekowanych pojemnikach.
3. Dezynfekcja pojemników odbywa się po każdym przeniesieniu posiłków i wpisywana
jest do karty monitorowania dezynfekcji.
4. Transportem posiłków zajmują się pracownicy w maseczkach, rękawicach
i fartuchach ochronnych.
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Procedura wydawania posiłków
1. Przed każdym posiłkiem nauczyciel myje z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła
antybakteryjnego, zgodnie z instrukcją mycia rąk umieszczoną na ścianie.
2. Pracownik obsługi dezynfekuje stoły i krzesła w stołówce przedszkolnej.
3. W wyznaczonej dla grupy godzinie, nauczyciel wyposażony w środki bezpieczeństwa
wydaje posiłki na jednorazowych naczyniach i ustawia na stołach.
4. Dzieci siadają pojedynczo lub po dwie osoby do stolika, z zachowaniem odpowiedniej
odległości 1,5 m i spożywają posiłek, pozostałe pięcioro dzieci wykonują czynności
higieniczne i czeka na ukończenie spożywania przez część grupy.
5. Dzieci, które zjadły dokonują czynności higienicznych w łazience.
6. Pracownik kuchni każdorazowo dezynfekuje pojemniki, w których transportowane
były posiłki.

Procedura dezynfekcji zabawek
Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku
oraz zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega
na podjęciu czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.
W przypadku przedszkoli dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie
wirusów, bakterii, grzybów.
W czasie otwarcia przedszkola w dobie epidemii COVID-19 zarządza się podwójny
zakres dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy dziecka
zabawkami przez niego użytymi.
W czasie epidemii zabawki są dezynfekowana po użyciu przez dziecko odłożonych
do indywidualnego pojemnika zabawek. Zabawki z pojemnika są dezynfekowane
i odkładane na 48- godzinną kwarantannę zanim powrócą na półkę do ponownego użycia.
Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:
Etap 1: mycie, czyszczenie
1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy przemyć
ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz
oraz bakterie. Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę.
2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki
należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.
3. Zabawki pluszowe należy regularnie prać — w przypadku maskotek i innych zabawek
wykonanych z tkanin konieczne jest pranie, tylko w ten sposób możliwe będzie
pozbycie się niebezpiecznych dla zdrowia roztoczy. Pranie powinno odbywać się
w temperaturze 71°C przez trzy minuty lub w temperaturze 65°C przez dziesięć
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minut.
Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków.
Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych
preparatów.
Etap 2: dezynfekcja
1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim
etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego
zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania
przedmiotów będzie bezcelowe.
2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym
dla dzieci:
− środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100,
− dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem.
3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta —
skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast
jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.
4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym
powietrzu.

W czasie epidemii COVID-19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów
plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych
trzymanych
w indywidualnych szafkach lub pudełkach.

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare mydło
- również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin.
Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga użycia płynu do dezynfekcji.
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Szkoła Podstawowa w Chotyłowie
Procedura przyprowadzania uczniów
do Szkoły Podstawowej w Chotyłowie
w czasie pandemii COVID-19

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku
dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
3. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczniów i pracowników codziennie przed wejściem
do szkoły każdemu dziecku zostanie zmierzona temperatura, jeżeli pomiar wykaże
temperaturę wyższą niż 37,0 dziecko nie zostanie przyjęte do oddziału.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do/z placówki powinni zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci
i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
Rodzice przyprowadzają dziecko do placówki w godzinach od 7.50 – 8:00.
5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni wspólnej
z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m².
6. Rodzice nie przebywają wewnątrz placówki – rodzic przekazuje dziecko w wejściu
do szkoły pod dopiekę pracownika szkoły.
7. Po wejściu do budynku rodzic/opiekun ma obowiązek dezynfekowania dłoni
lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.
8. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
9. Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły żadnych rzeczy z domu.
10. Uczniowie nie zmieniają obuwia, nie korzystają z szafek w szatni szkolnej.
11. Dzieci z jakimikolwiek symptomami chorobowymi (przeziębienie, kaszel, katar,
biegunka itp.) będą niezwłocznie odsyłane do domu. Rodzic po otrzymaniu telefonu
ze szkoły ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 60 minut. W przypadku
nieodebrania dziecka, bądź braku kontaktu z rodzicami/osobami upoważnionymi
do odbioru dziecka, szkoła powiadomi właściwe organy służby zdrowia. W tym czasie
dziecko będzie odizolowane od reszty grupy w odrębnym pomieszczeniu
lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem odległości zapewniającej bezpieczeństwo
pozostałym uczniom.
12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
13. Dla dziecka powyżej 4 roku życia, rodzic musi zapewnić maseczkę na czas drogi
do/ze szkoły.
14. Każdy z rodziców zostanie zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszenia ucznia
na zajęcia opiekuńcze.
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Procedura
dotycząca organizacji i opieki
w Szkole Podstawowej w Chotyłowie
1.
2.
3.
4.

Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych.
Dzieci przebywają w jednej sali, wyznaczonej przez Dyrektora szkoły.
Dyrektor zadba o ograniczenie rotacji nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi.
Od 25 maja 2020 placówka pełni funkcje opiekuńcze, dla dzieci, których rodzice
muszą wrócić do pracy.
5. Realizowanie podstawy programowej w dalszym ciągu obywać się będzie w formie
zdalnej dla wszystkich uczniów.
6. Mając świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą koronawirus, rodzic przyprowadza
dziecko do placówki na własną odpowiedzialność.
7. W grupie może przebywać do 11 uczniów w szczególnym przypadkach liczba dzieci
może być zwiększona nie więcej niż o 2 osoby.
8. W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie zdezynfekować.
9. Sala będzie wietrzona raz na godzinę. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą
do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów.
10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić
tylko do wyznaczonej przestrzeni wspólnej i mają zachować dystans społeczny
w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący
minimum 2 m.
11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z odrębnymi
procedurami.
12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzić dziecka do placówki.
13. Przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona na usta i nos, rękawiczki,
dezynfekcja rąk, tylko zdrowe osoby).
14. Każdego dnia, przed wejściem do szkoły dzieci będą miały mierzoną temperaturę
bezdotykowym termometrem, jeżeli temperatura ciała przekroczy 37,0 dziecko
nie zostanie przyjęte do oddziału.
15. W przypadku symptomów choroby dziecko zostanie odizolowane od grupy
w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie je odbiorą (zgodnie z oddzielną
procedurą).
16. Nie będą odbywały się wyjścia poza obręb placówki. Dzieci mogą korzystać jedynie
z boiska szkolnego.
17. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek
zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela
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lub pomoc nauczyciela/woźną. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela
z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali.
18. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, prowadzi kontrolowane poczucie
swobody uczniów zachowując reżim sanitarny.
19. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
20. Nauczyciel obserwuje uczniów podczas zajęć, ingeruje w konflikty między uczniami,
jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
21. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece uczniach.
22. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z uczniami umów/reguł warunkujących ich
bezpieczeństwo na terenie szkoły:
a) codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się ucznia
w szkole,
b) każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel przypomina
uczniom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu
i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu
(np. korzystania ze sprzętu terenowego, nie brania niczego od ludzi zza płotu;
nie brania do ręki żadnych znalezionych przedmiotów; powiadamianie osoby
dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie; nie oddalania się od grupy;
zgłaszanie się na zbiórkę na sygnał nauczyciela; zabawy w wyznaczonych
granicach, itp.),
c) podczas wychodzenia grupy uczniów z sali, nauczyciel zobowiązany jest
do polecenia uczniom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum
2 metrów odległości od innych osób, przelicza je,
d) nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od uczniów spokojnego, w rzędzie
wychodzenia z sali i budynku szkoły;
23. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między
sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m.
24. Uczniowie pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych
określonych odstępach z podpisanym krzesełkiem i własnymi przyborami.
25. Każdego dnia sala, ławki, krzesła (i inne) będą dezynfekowane zalecanymi
preparatami. Każdorazowa dezynfekcja odnotowywana jest w karcie monitorowania
dezynfekcji.
26. Rodzice są zobowiązani do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie
zdrowia dziecka.
27. Każdy z rodziców zostanie zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszenia
oraz upoważnienia do odbioru.
28. Plac zabaw zostanie czasowo zamknięty.
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Procedura
dotycząca warunków i organizacji konsultacji
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chotyłowie

1. Od 25 maja 2020 r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów
egzaminacyjnych oraz możliwość.
2. Konsultacje z nauczycielami odbywają się według ustalonego harmonogramu
i po wypełnieniu przez rodzica Karty zgłoszenia dziecka na zajęcia.
3. Uczniowie klasy VIII uczestniczą w konsultacjach w dwóch grupach:
− grupa I – uczniowie z numerami z dziennika od 1 do 6 – godzina 9.00;
− grupa II – uczniowie z numerami z dziennika od 7 do 11 – godzina 10.00.
4. Od dnia 1 czerwca 2020 r. umożliwiamy konsultacje z pozostałych przedmiotów
dla uczniów klas IV-VII (opracowany harmonogram zostanie przekazany rodzicom
uczniów).
5. Grupa uczniów podczas konsultacji z jednym nauczycielem nie może liczyć więcej
niż 6 uczniów.
6. Na konsultacje mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie, bez objawów sugerujących
chorobę zakaźną.
7. Uczniowie wchodzący do szkoły mają wykonywany pomiar temperatury,
na który zgodę wyrazili rodzice. Do szkoły nie może wejść osoba,
która ma temperaturę powyżej 37ºC.
8. Uczeń w drodze do/i ze szkoły oraz do czasu wejścia do wyznaczonej sali, zakrywa
usta i nos (maseczką), po wejściu do placówki obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeśli
ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków dezynfekcyjnych,
natychmiast po wejściu do szkoły myje dokładnie ręce.
9. W miarę możliwości wyznacza się stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.
10. Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe z uwzględnieniem odległości
pomiędzy stolikami min. 1,5 m (1 uczeń - 1 stolik).
11. Uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych miejscach w danej sali, pojedynczo
w ławkach i nie przemieszczają się.
12. Jeśli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może na nie przyjść, zgłasza ten fakt
odpowiednio wcześniej.
13. Uczeń zabiera do szkoły własne podręczniki, zeszyty i przybory. Nie może ich
pożyczać od innych uczniów.
14. Uczniowie oddający książki do biblioteki składają książki i podręczniki w wyznaczonej
sali oraz kartkę z imieniem i nazwiskiem.
15. W czasie trwania z konsultacji uczniowie nie przemieszczają się po budynku szkoły.
16. Uczniowie mają możliwość skorzystania w trakcie z konsultacji z toalety. Każdy uczeń
ma obowiązek umyć ręce po skorzystaniu z toalety.
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17. Po każdej przerwie miedzy zajęciami personel zobowiązany jest do umycia
i zdezynfekowania urządzeń sanitarnych.

Procedury przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej w Chotyłowie
w czasie pandemii COVID-19
1. Od dnia 18 maja 2020 r. istnieje możliwość przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w budynku
szkoły.
2. Na uczestnictwo uczniów w zajęciach rewalidacyjnych w szkole wyrażają zgodę
rodzice tych uczniów, deklarując tym samym samodzielne dowożenie swoich dzieci
na zajęcia i odbieranie ich bezpośrednio po zajęciach.
3. Uczniowie uczestniczą
w zajęciach rewalidacyjnych według ustalonego
harmonogramu.
4. Rodzice przywożą ucznia na ustaloną w harmonogramie odbywających się zajęć
godzinę.
5. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.
6. Nauczyciel odbiera ucznia, będącego w maseczce, przy drzwiach wejściowych
do budynku szkoły przed zajęciami.
7. Uczeń dezynfekuje ręce przy wejściu do szkoły.
8. Uczeń nie zmienia obuwia, zdejmuje maseczkę i przechodzi z nauczycielem do sali.
9. Uczeń korzysta z przygotowanych dla niego zdezynfekowanych materiałów.
10. Zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut.
11. W przypadku ucznia, który ma dwie godziny zajęć z tym samym nauczycielem,
możliwe jest przeprowadzenie tych zajęć w jednym dniu nauki, co zależne jest
od ustaleń nauczyciela z rodzicami ucznia.
12. W przypadku ucznia, który ma zajęcia rewalidacyjne z różnymi nauczycielami
dopuszcza się przeprowadzenie tych zajęć w jednym dniu nauki o dwóch kolejnych
godzinach zegarowych.
13. Uczeń może skorzystać z urządzeń sanitarnych w szkole.
14. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo ucznia w czasie jego pobytu w szkole.
15. Po zakończonych zajęciach uczeń dezynfekuje ręce i pod opieką nauczyciela czeka
na odbiór przez rodziców przy drzwiach wyjściowych z budynku szkoły.
16. Po zajęciach sprzęty i pomoce szkolne są dezynfekowane, co jest odnotowywane
w karcie monitorowania dezynfekcji.
17. Rodzice mają możliwość zrezygnowania z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych
w budynku szkoły, co wiąże się bezpośrednio z funkcjonowaniem zajęć
na dotychczasowych zasadach prowadzenia tych zajęć w okresie nauki
na odległość.
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18. Rezygnację rodziców z uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych w szkole przyjmuje
Dyrektor szkoły podczas rozmowy telefonicznej, a potwierdzenie rezygnacji rodzice
przesyłają drogą e-mail.
Procedury opracowane są zgodnie z obowiązującym prawem w oparciu o zasady
opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Dopuszcza się nanoszenie zmian
w dokumencie, uwzględniających bieżące potrzeby wychowanków, uczniów i pracowników
Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie w zachowywaniu bezpieczeństwa w czasie
pandemii COVID-19.

Materiały dodatkowe
Załącznik 1: Karta monitorowania dezynfekcji
Załącznik 2: Karta zdarzeń podejrzenia zarażeniem wirusem COVID-19
Załącznik 3: Karta monitoringu pomiaru temperatury
Załącznik 4: Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego (szkoła)
Załącznik 5: Oświadczenie Rodzica/opiekuna prawnego (przedszkole)
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Załącznik 1

KARTY MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI

Lp.

Data
wykonania
dezynfekcji

Godzina

Osoba
wykonująca

Podpis wykonującego

Podpis osoby
kontrolującej

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Załącznik 2

KARTA ZDARZEŃ PODEJRZENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID-19

L.p.

Data

Nazwisko i imię dziecka

Objawy

Formy pomocy

Podpis osoby
opiekującej się
dzieckiem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Załącznik 3

KARTA MONITORINGU POMIARU TEMPERATURY
Data pomiarów………………………..
L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Wskazanie
termometru

godzina

Podpis osoby
monitorującej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Załącznik 4

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
(SZKOŁA)
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii
COVID-19 obowiązujące w ZPO w Chotyłowie, nowe zasady higieny i nie mam
w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników,
nauczycieli i pracowników ZPO i innych uczniów COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie
nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz
z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
3. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem)
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
4. W czasie uczęszczania do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki,
duszności ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar,
kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały
kwarantannę.
6. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy wejściu
do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania zajęć (jeśli zaistnieje taka potrzeba).
Przyjmuję do wiadomości ze dziecko zostanie przyjęte na zajęcia tylko z temperaturą
do 37 stopni Celsjusza.
7. Zostałem poinformowana/y, iż dzieci przychodzą do szkoły w maseczkach i każdorazowo
dezynfekują ręce.
8. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli i odebrania dziecka
w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
9. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Szkoły.
10. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych
w przypadku zarażenia COVID-19.

………………..……………………….......……………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik 5

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
(PRZEDSZKOLE)
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii
COVID-19 obowiązujące w ZPO w Chotyłowie, nowe zasady higieny i nie mam
w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników,
nauczycieli i pracowników w przedszkolu i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y,
iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki
wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.
3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka
do Przedszkola Samorządowego w Chotyłowie, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki
opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem)
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu,
gorączki, duszności ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar,
kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały
kwarantannę.
7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu
do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. Przyjmuję do wiadomości
ze dziecko zostanie przyjęte do przedszkola tylko z temperaturą do 37 stopni Celsjusza.
8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów
z zewnątrz oraz będzie przychodziło codziennie w zmienianych czystych i świeżych ubraniach.
9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego
dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.
10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się
maksymalnie 2 dzieci. W przypadku gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana
w procedurze ilość dzieci będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami.
Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej
i rękawiczek, należy dezynfekować ręce.
11. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli przedszkola,
odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia
do izolacji.
12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję
Przedszkola.
13. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych
w przypadku zarażenia COVID-19.

………………..……………………….......……………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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