PRACA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM SP33
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
procedura dla rodziców
Podstawa prawna:
1. Zarządzenie Nr 213/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 5 maja 2020 r. w sprawie wymagań umożliwiających wznowienie
funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Szczecin.
2. Komunikat w sprawie otwierania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin z dn. 5.05.2020 r.
3. Wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 04.05.2020 r. z
w związku z otwarciem przedszkoli podczas pandemii COVID-19
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Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego składa oświadczenie, że on
i osoby wspólnie zamieszkujące nie są objęte kwarantanną/izolacją (Załącznik nr 1) oraz
zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby zamieszkującej kwarantanną/izolacją
niezwłocznie o tym powiadomi dyrektora szkoły (Załącznik nr 2). Rodzic zobowiązany jest również
do wyrażenia zgody na pomiar temperatury dziecka, przed przyjęciem dziecka przez placówkę oraz w
trakcie przebywania dziecka w placówce, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych (Załącznik nr 3) Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną/
izolacją uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w szkole;
Rodzic składa wszystkie w/w dokumenty w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce,
pracownikowi przyjmującemu dziecko.
W przypadku odmowy złożenia w/w dokumentów dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
Dziecko do placówki przyprowadza i odbiera wyłącznie rodzic/ opiekun prawny.
Rodzic zaopatruje swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
Zaopatrzenie dziecka w dodatkowe środki bezpieczeństwa (np. maseczka, rękawiczki) na terenie
placówki, należy do rodzica;
Rodzic wchodzi z dzieckiem do budynku tylko do przedsionka (przy portierni). Jeżeli kilkoro rodziców
przyjdzie równocześnie, czekają na przyjęcie dziecka, zachowując przepisowe odległości;
Rodzic może przyprowadzić do placówki wyłącznie dziecko zdrowe.
Rodzic i dziecko wchodząc do szkoły, muszą być obowiązkowo w maseczkach i rękawiczkach,
dezynfekują ręce;
Pracownik placówki mierzy dziecku temperaturę. Jeżeli temperatura dziecka będzie wynosiła 37 stopni
lub więcej, dziecko nie będzie przyjęte do placówki, rodzic zabiera dziecko do domu;
Zdrowe dziecko przekazuje pracownikowi placówki;
Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w placówce nastąpi pogorszenie się stanu zdrowia dziecka (np. będzie
kasłać, kichać lub skarżyć się na ból), to zostanie ono odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu
1 godziny. Następnego dnia dziecko może zostać przyjęte do placówki, wyłącznie po dostarczeniu
zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe;
W szkole organizowane są posiłki: śniadanie i obiad /jedno danie/. Jeżeli istnieje taka potrzeba, dziecko
przychodzi do placówki zaopatrzone dodatkowo we własne napoje i jedzenie;
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Dziecko nie powinno zabierać do/z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek;

10. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące obecnie w placówce i powody
ich wprowadzenia. Dziecko bezwzględnie musi podporządkować się zaleceniom nauczyciela, aby nie
stwarzać sytuacji zagrożenia;
11. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest zaakceptowanie wszystkich punktów procedury.

