
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA 

/Z WYTYCZNYCH MINISTERSTWA EDUKACJI, ZDROWIA, GIS I PSSE/ 

Rodzicu, 

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

dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 
• Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z placówki. 

• Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Osoba 

odprowadzająca i odbierająca dziecko, jest także bezwzględnie zdrowa. 

• Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza. 

• Za zgodą - wg oddzielnego dokumentu, dziecku bedzie mierzona temperatura. 

• Obowiązuje "Strefa Rodzica", którą jest 'wiatrołap', ewentualnie wejście na korytarz: 1 m 

od drzwi wejściowych. 

• "Strefa Rodzica" zobowiązuje do zasad 'jeden rodzic z dzieckiem' lub bezpieczny odstęp. 

• Ze "Strefy Rodzica" dziecko jest odbierane przez swojego przedszkolnego opiekuna do 

szatni a dalej do swojej grupy. Podobnie, przy odbiorze dziecka obowiązuje "Strefa 

Rodzica", gdzie oczekuje na dziecko. 

• Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek. 

• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno 

ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki 

na powitanie. 

• 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. 

• 'Osoby trzecie' nie wchodzą do budynku, a w koniecznych sytuacjach: w rękawiczkach i 

maskach. 

 

 

Procedury zostały opracowane w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. 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 2019r. poz. 59, oraz 2020r., poz. 322, 374 i 567). 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora  - Przedszkole 
Niepubliczne Diecezji Łowickiej im.bł.B.Lament w Łowiczu w celu realizacji zadań 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniami i zwalczaniem COVID - 19:                                                                                                                                  
art. 6 ust. 1 lit. c „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze;” 

art. 6 ust. 1 lit d „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej;” 

art. 9 ust. 2 lit i „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w 

dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki 



zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub 

prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw 

i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;” 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r). 

 

 

 

Po zapoznaniu, akceptujemy: 

 

  

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Łowicz, dn. ........................ 


