
 
 

PROCEDURA 
 

bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca  
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie  

w okresie pandemii koronawirusa 

 
 

1. Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych  

/nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w 

izolacji/.  

2. Dziecko do przedszkola przyprowadza i z przedszkola odbiera jedna osoba. Pozostałe osoby oczekują poza 

przedszkolem. 

3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola musi być wyposażona w indywidualne środki 

ochrony osobistej takie jak: maseczka lub przyłbice. 

4. Dziecko, po ukończeniu 4. roku życia, powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi 

do i z placówki. 

5. Drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte w ciągu całego dnia. 

6. Możliwe jest wejście tylko i wyłącznie do przedsionka przedszkola (do tzw. Strefy Zero). 

7. W przedsionku może przebywać wyłącznie jedna osoba dorosła z dzieckiem uczęszczającym do przedszkola. 

Pozostałe osoby czekają na zewnątrz przedszkola, zachowując 2 m odległości między sobą. 

8. Po wejściu do przedsionka przedszkola opiekun/rodzic zobligowany jest do dezynfekcji rąk (według instrukcji) 

płynem zapewnionym przez przedszkole, znajdującym się przy drzwiach wejściowych. 

9. Rodzic/opiekun zdejmuje dziecku maseczkę. Jeśli ma ona zostać w szatni, rodzic umieszcza ją w plastikowej 

torebce i przekazuje pracownikowi przedszkola. Maseczka bez zabezpieczenia nie będzie przyjmowana przez 

personel przedszkola.  

10.  Rodzic/opiekun przekazuje pracownikowi przedszkola wypełnioną ankietę zawierającą istotne informacje o 

stanie zdrowia dziecka i rodziny oraz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. 

11. Pozytywna odpowiedź na chociaż jedno pytanie w ankiecie skutkuje odmową wpuszczenia podopiecznego na 

teren placówki. 

12. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecka oraz jego opiekuna (brak zgody na pomiar 

temperatury, wyrażonej w oświadczeniu rodzica, skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola). Jeśli 

temperatura dziecka lub opiekuna będzie wynosić lub przekroczy 37,5  ͦ C, dziecko nie zostanie przyjęte do 

placówki. 

13. Rodzic/opiekun po wejściu z dzieckiem do tzw. Strefy zero, przekazuje dziecko pracownikowi grupy, który idzie 

z dzieckiem do szatni, a następnie przekazuje je nauczycielowi odpowiedniego oddziału. 

14. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych przedmiotów czy zabawek. Możliwe jest jedynie przyniesienie 

rzeczy osobistych dziecka takich jak kapcie i zapasowe ubrania. 

15. Zapasowe ubrania powinny być wcześniej uprane, uprasowane i umieszczone w plastikowym woreczku. 



 
 
16. W czasie funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym dziecko może spożywać tylko produkty i potrawy 

przygotowane w przedszkolu. 

17. W uzasadnionych przypadkach, uzasadnionych z nauczycielem, możliwe jest dostarczenie gotowych posiłków 

w plastikowych pojemnikach nadających się do dezynfekcji, możliwa jest również dieta eliminacyjna.  

18. Dziecko, na terenie przedszkola, nie ma obowiązku noszenia maseczki. Jeśli rodzic wyrazi życzenie, aby dziecko 

nosiło maseczkę musi ją dziecku zapewnić.  

19. Osoba odbierająca dziecko zgłasza ten fakt nauczycielowi poprzez domofon znajdujący się przy drzwiach 

wejściowych w przedsionku przedszkola – w Strefie Zero. Następnie rodzic czeka na dziecko. Nie wchodzi do 

wnętrza przedszkola. 

20. Dziecko jest przyprowadzone do rodzica/opiekuna przez pracownika grupy i po sprawdzeniu czy rodzic/opiekun 

jest upoważniony do odbioru, przekazane pod jego opiekę. 

21. Każda osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem na każdorazowe 

żądanie pracownika przedszkola. 

22. Po odebraniu dziecka należy bezzwłocznie opuścić przedsionek przedszkola. Zabronione jest wchodzenie na 

teren ogrodu przedszkolnego. 

23. Kontakt rodzica z nauczycielem możliwy jest poprzez ustalone w danym oddziale kanały komunikacyjne takie 

jak, np.: e-mail, komunikatory społeczne. 

 

 

 


