
PROCEDURA WEWNĘTRZNA COVID-19 (od 1 września 2020) 

dotycząca bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Niezapominajka”  
w Radomiu powstała w oparciu o wytyczne MEN,  Ministra Zdrowia  

i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka jest jego dobry stan zdrowia. 
2. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania przedszkola w przypadku stwierdzenia w otoczeniu 

dziecka osoby chorej na Covid-19 lub przebywania któregokolwiek z domowników na kwarantannie. 
3. Przy drzwiach wejściowych dziecko odbiera nauczyciel. Przed wejściem mierzona jest temperatura ciała dziecka za 

pomocą termometru bezdotykowego. W przypadku temperatury powyżej 37,5 stopnia dziecko nie będzie 
przyjęte do placówki. 

4. Dziecko przyprowadzane jest na godzinę przypisaną danej grupie Rodzice mają 30 min. na przyprowadzenie 
dziecka i 30 min. na odbiór dziecka wg poniższych zasad: 

a. dzieci uczęszczające do grup 3A, 4A i 5A przyprowadzane są na godzinę 7.30 do godz. 8.00, 
i. rodzic, poprzez domofon, kontaktuje się z odpowiednim nauczycielem i czeka na odbiór dziecka, 

ii. po godz. 8.00 dzieci nie będą przyjmowane do placówki (wyjątki do uzgodnienia z wychowawcą 
danej grupy), 

iii. od godz. 12.00 do godz. 12.30 następuje odbiór dzieci z grup 3A, 4A i 5A, 
iv. w przypadku, gdy dzieci są w budynku przedszkola, rodzic poprzez domofon kontaktuje się  

z odpowiednim nauczycielem i czeka na przyprowadzenie dziecka, w przypadku, gdy dzieci są na 
placu zabaw rodzic stamtąd je bezpośrednio odbiera. Rodzice nie wchodzą na plac zabaw. 

b. dzieci uczęszczające do grup 3B, 4B i 5B przyprowadzane są na godzinę 8.00 do godz. 8.30, 
i. rodzic, poprzez domofon, kontaktuje się z odpowiednim nauczycielem i czeka na odbiór dziecka, 

ii. po godz. 8.30 dzieci nie będą przyjmowane do placówki (wyjątki do uzgodnienia z wychowawcą 
danej grupy), 

iii. od godz. 12.30 do godz. 13.00 następuje odbiór dzieci z grup 3B, 4B i 5B, 
iv. w przypadku, gdy dzieci są w budynku przedszkola, rodzic poprzez domofon kontaktuje się  

z odpowiednim nauczycielem i czeka na przyprowadzenie dziecka, w przypadku, gdy dzieci są na 
placu zabaw rodzic stamtąd je bezpośrednio odbiera. Rodzice nie wchodzą na plac zabaw. 

5. Zasadą generalną jest, że rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola. 
6. W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych rodzice, po uzgodnieniu przez domofon z nauczycielem lub 

dyrekcją, mogą wejść do budynku przedszkola po przeprowadzeniu dezynfekcji rąk i założeniu osłony ust i nosa 
(maseczka lub przyłbica). 

7. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą żadnych przedmiotów (w tym zabawek) oprócz śniadania w szczelnie 
zamkniętej śniadaniówce podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka.  

8. Dzieci zaczynają pobyt w przedszkolu od skompletowania grupy i umycia rąk zgodnie z obowiązującą instrukcją. 
Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone i wyposażone w sprzęty łatwe do dezynfekcji. Czynność mycia rąk 
jest regularnie powtarzana podczas pobytu w przedszkolu. 

9. W przypadku stwierdzenia niedyspozycji dziecka natychmiast powiadamiany jest rodzic, który niezwłocznie 
odbiera dziecko z przedszkola. Do tego czasu dziecko odizolowane jest od innych dzieci i oczekuje w osobnym 
pomieszczeniu. 

10. Telefoniczny kontakt rodzica z przedszkolem: 48 377 80 09. 

 

Zapoznałem/am się 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

data i podpis rodzica/opiekuna (imię i nazwisko dziecka – grupa) 


