
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA

/Z WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ZDROWIA, GIS I PSSE W STANIE EPIDEMII W KRAJU/

Drogi Rodzicu!
• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż 

wyznaczonej osobie do kontaktu w przedszkolu - istotne informacje o stanie jego 
zdrowia. 

• Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Osoba 
odprowadzająca i odbierająca dziecko, jest także bezwzględnie zdrowa.

• W razie potrzeby może być mierzona dziecku temperatura.
• Obowiązuje "Strefa Rodzica", którą jest Szatnia.
• "Strefa Rodzica" zobowiązuje do bezpiecznej strefy, odstępów /bez tłumu, tłoku i w 

bezpiecznej kolejności/.
• Ze "Strefy Rodzica" dziecko jest odbierane przez swojego przedszkolnego opiekuna do 

swojej grupy. Podobnie, przy odbiorze dziecka obowiązuje "Strefa Rodzica", gdzie rodzic 
oczekuje na dziecko.

• Zabrane z domu do przedszkola przedmioty czy zabawki muszą byc czyste, 
dezynfekowane. 

• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno
ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem. 

• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację 
dobrego przykładu. 

• Powracamy do szczotkowania ząbków w przedszkolu i stroju gimnastycznego /wg 
dokładnych informacji na zebraniu/.

• 'Osoby trzecie' – postronne wchodzą do budynku z upoważnienia. 

Procedury  zostały opracowane w oparciu  o wytyczne  przeciwepidemiczne Głównego Inspektora
Sanitarnego  z  dnia  10  czerwca  2022r.  dla  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. Poz. 195, ze zm.).

Po zapoznaniu, akceptujemy:

 
……………………………………

……………………………………

Łowicz, dn. ........................
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