
Zasady bezpieczeństwa COVID -19  w przedszkolu 

W czasie trwającej pandemii naszym głównym zadaniem jest zapewnienie dzieciom, 
nauczycielom oraz personelowi przedszkola środowiska, w którym ryzyko przeniesienia 
zakażenia COVID-19 jest zminimalizowane.  Poniżej przedstawiamy kroki jakie zostały 
podjęte w przedszkolu, aby zapobiec rozprzestrzeniania się wirusa Zostały one stworzone po 
przeanalizowaniu wytycznych MEN i zaleceń GIS oraz po konsultacjach z lekarzami z 
wieloletnią praktyką zawodową i doświadczeniem zarówno w Polsce jak i na świecie. 
 
1. W Zespole Placówek Oświatowych  Scherzo zostały wydzielone 3 strefy tzw bańki: 

Szkoła Starsza ( uczniowie klas 5-8) Szkoła Młodsza ( uczniowie klas 0-4), Przedszkole 
(dzieci w wieku 2-5) 
 
 

2. Przedszkole do którego uczęszczają dzieci w wieku od 2 do 5 lat znajduje się w osobnej 
części budynku, ma osobne wejście, własne sale, zaplecze sanitarne, szatnie i ogród  

 
3. W celu uniknięcia gromadzenia się rodziców przed przedszkolem lub w 
wiatrołapie  ustalone zostały  godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola pomiędzy 7.30 a 8.30 
 Dzieci mogą być odbierane z przedszkola pomiędzy 15.15 a 17.00 

 
 

4. Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzice przekazują dziecko w wiatrołapie 
pod opiekę pracownika przedszkola 
  
5. Po południu rodzice dzieci  2,3 letnich odbierają  dzieci w szatni, natomiast rodzice 
dzieci 4-5 letnich odbierając dzieci oczekują na nie na zewnątrz budynku lub w wiatrołapie 
(nie wchodzą na teren szatni) 
 
 
6. W szatni 2,3 latków może przebywać tylko dwoje rodziców. Rodziców 
przebywających w szatni obowiązuje zachowanie 2 metrowego dystansu 
  
7.  Wszystkich rodziców wchodzących na teren przedszkola obowiązuje  noszenie 
maseczki oraz dezynfekcja rąk, natomiast na zewnątrz budynku obowiązuje zachowanie 
odpowiedniego dystansu społecznego oraz noszenie maseczki 
 
 
8. Pracowników przedszkola obowiązuje zachowanie dystansu pomiędzy sobą oraz 
unikanie kontaktu twarzą w twarz 
 
 
9. Rodzice mogą przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dzieci, bez 
temperatury  przekraczającej 37℃ bez objawów kataru, kaszlu, kichania. Rodzice podpisują 
stosowne Oświadczenie po zapisaniu dziecka do przedszkola.  
 
 
10. Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci,  których rodzina przebywa na 
kwarantannie 
 
 



11. W przedszkolu codziennie dezynfekowane są wszystkie pomieszczenia oraz zabawki. 
  
12. W ciągu dnia, zgodnie z zaleceniami GIS oraz MEN sale są co godzinę wietrzone 
   
13. Po zakończeniu zajęć codziennie dezynfekowany jest sprzęt do zabawy dzieci w 
ogrodzie. 
 
 
14. Podczas dnia w przedszkolu przestrzegana jest zasada częstego i 
odpowiedniego  mycia rąk  oraz właściwego używania chusteczek higienicznych 
 
 
15. Dzieci wykazujące symptomy choroby muszą być niezwłocznie odbierane [przez 
rodziców z przedszkola po informacji telefonicznej od nauczyciele bądź pracownika 
przedszkola. 
 
 
16. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania wychowawcy drogą mailową  informacji o 
nieobecności dziecka w przedszkolu,  a w razie stwierdzenia dodatniego wyniku testu na 
obecność SARS-COV-2 u dziecka bądź rodziców lub rodziny z jednego gospodarstwa - 
zgłoszenia tego faktu dodatkowo do sekretariatu szkoły.  
 


