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REGULAMIN DLA RODZICA DZIECKA  

UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA NR 65 W LUBLINIE  

W CZASIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM COVID- 19 

 
 

Organizacja  opieki nad dziećmi w przedszkolu 
 

1. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych 

wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca i odbierająca również musi być 

zdrowa. W czasie pobytu w przedszkolu dzieciom nie będą podawane żadne leki. 

2.  Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba w  izolacji w 

warunkach domowych. 

3. Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić, niepotrzebnych zabawek oraz 

innych przedmiotów. 

4.  Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali; do grupy przyporządkowani są w 

miarę możliwości ci sami opiekunowie. 

5.  Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od 

osób trzecich –wyjścia na pobliskie tereny rekreacyjne. Na spacer wychodzi cała grupa (nie 

pozostawiamy dzieci w salach na indywidualne życzenie rodziców). 

6.  W sali znajdują się przedmioty, zabawki  i sprzęty, które można skutecznie uprać lub 

zdezynfekować. 

7. Pomieszczenie jest wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

8.  Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe  (piłki, skakanki, obręcze itp,) po 

zakończonej przez dziecko czynności odkładane są w stałe miejsce i poddawane dezynfekcji. 

9. Wszystkie sprzęty na wyposażeniu sali, każdego dnia po zakończonych zajęciach są 

dezynfekowane środkiem myjąco-dezynfekującym lub umyte z zastosowaniem środka 

 i ciepłej wody, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji 

sprzętów. 

10. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do 

spożywania posiłków. Toalety dezynfekowane są na bieżąco. 

11. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka dezynfekującego. Pracownicy zapoznani są  

z treścią kart charakterystyki. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji.  

12. Nauczyciel i personel obsługi są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej tj. 

jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice i fartuchy (do użycia w razie konieczności 

przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka). 

13.  Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 

dopilnowania, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

14.  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk, 

zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach 
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z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. Pracowników zapoznano z treścią tych 

instrukcji. 

15. W celu zapewnienia  szybkiej komunikacji rodzice informują przedszkole na bieżąco o wszelkich 

zmianach umożliwiających bezpośredni kontakt z nimi (głównie aktualizacja numerów 

telefonów). 

 

Zasady pozostawiania i odbierania dzieci z przedszkola 
 

1. Do budynku przedszkola wchodzimy wejściem na poziomie -1, zaś wychodzimy wejściem 
głównym na poziomie 0. 

2. Wejście do budynku lub chęć odbioru dziecka z przedszkola sygnalizowane jest dzwonkiem, 
którego przycisk zlokalizowany jest przy wejściu, na zewnątrz, na ścianie budynku na poziomie 
-1.  

3.  Po użyciu dzwonek będzie dezynfekowany przez personel  płynem stojącym przy  drzwiach w   
wyznaczonym bezpiecznym  miejscu. 

4.  W trakcie wpuszczania rodzica z  dzieckiem do przedszkola pracownik obsługi  jest  w masce 
ochronnej lub przyłbicy. 

5.  Jeden rodzic lub opiekun wraz z dzieckiem  wchodzą  do budynku przedszkola w odstępach 
czasowych, tak aby unikać skupiska kilku osób. 

6. Rodzice lub opiekunowie wraz z dziećmi oczekujący na wejście do przedszkola zachowują  1,5 
metrową odległość  w przedsionku lub przed wejściem do przedszkola na poziomie -1. 

7.  W przedsionku  na poziomie -1  może przebywać z dzieckiem tylko  jeden rodzic lub opiekun. 
W szatni przedszkola może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 rodziców, po jednym 
rodzicu w  boksie każdego oddziału. 

8. Rodzice lub opiekunowie prawni przyprowadzają oraz odbierają dzieci mając stosownie 
zakryte usta i nos. 

9. Przed wejściem do budynku umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 
zamieszczono informację o konieczności dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe, wchodzące 
na teren placówki.  

10. Po wejściu do przedszkola rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce, stosownym środkiem 
dezynfekującym znajdującym się przy drzwiach wejściowych na poziomie -1. 

11.  Rodzice lub opiekunowie odpowiedzialni są za to, by dziecko nie przynosiło do przedszkola 
osobistych zabawek i innych przedmiotów. 

12.  Wskazanym jest, aby każdego dnia dziecko przyprowadzane było do przedszkola i odbierane 
przez jednego i tego samego rodzica lub opiekuna.  

13. Dzieci przyprowadzane są nie później niż do godz. 8.30 (przedszkole nie jest w stanie zapewnić 
śniadania dla dzieci przybyłych po godz. 9.00 – bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu przez 
rodziców). 

14.  Miejscem komunikacji zdrowych dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami jest oznakowane  
linią w korytarzu holu wejście (na poziomie 0), gdzie w godzinach porannych odbywa się 
przekazanie dziecka pod opiekę pracownika wyznaczonego przez dyrektora, a w godzinach 
popołudniowych przekazanie dziecka pod opiekę rodzica lub opiekuna. 

15. Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi wyznaczonemu przez dyrektora (na poziomie 0 ) 
zachowując dystans społeczny wynoszący 1,5 metra (nie przekracza wyznaczonej  w tym celu 
linii przed wejściem na hol).  Pracownik wyznaczony przez dyrektora zaprasza dziecko do sali 
zachowując bezpieczną odległość od nauczyciela.  

16. Wyjątek stanowią rodzice nowoprzyjętych dzieci, którzy przekazują dziecko pod opiekę 
bezpośrednio pracownikowi grupy. Miejscem komunikacji tych rodziców jest oznakowane  
linią w korytarzu  wejście do oddziału. Kontakt z rodzicami odbywa się przy użyciu środków 
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ochrony osobistej (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 
osoby zdrowe). 

17. Po wejściu do sali dziecko niezwłocznie pod opieką nauczyciela udaje się do łazienki w celu 
dokładnego  umycia rąk w ciepłej wodzie z użyciem mydła. 

18.  Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice nie wyrazili zgody na pomiar 
temperatury jego ciała jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych.  

19.  Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi 
osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (m.in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka 

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości 

od innych osób. 

2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka przy użyciu termometru bezdotykowego. 

3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

4.  Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem stosuje się ust. 5-9. 

5. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych grup dzieci. 

6. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

7. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole. 

8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w 

których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 65 W LUBLINIE 

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA 


