
 

 

Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dziecka w 

Niepublicznym Przedszkolu ,,Frajda” obowiązująca w okresie 

wzmożonego reżimu sanitarnego wprowadzonego w placówce w związku z 

zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 z dnia 2 marca 2020r, 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 4 maja 2020. 

 

Cel procedury 

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i personelu placówki podczas 

przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dziecka, zapewniającą dziecku 

oraz wszystkim uczestnikom, pełne bezpieczeństwo w okresie wzmożonego reżimu 

sanitarnego wprowadzonego w placówce w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

COVID-19.  

 

Opis procedury 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko 

zdrowe. Dziecko nie może wykazywać żadnych objawów chorobowych takich, jak: 

gorączka, kaszel, katar ( w tym także alergiczny), ból gardła, ból brzucha, ból ucha, 

biegunka, wymioty, wysypka, złe samopoczucie. 

2. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z placówki powinna być zdrowa i nie 

może wykazywać objawów sugerujących chorobę zakaźną. Powinna mieć maseczkę 

ochronną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne. Po wejściu do placówki ma 

obowiązek zdezynfekowania rąk lub rękawiczek.  

3. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny. 



 

 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

5. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie 

powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka  

z przedszkola. 

6. Rodzic lub opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko z placówki ma obowiązek 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący minimum 2 metry.  

7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach ściśle 

ustalonych z nauczycielami grupy. 

8. W przypadku przyprowadzenia dzieci o tej samej porze, rodzice powinni ustawić się w 

kolejce na zewnątrz budynku zachowując bezpieczny dystans – minimum 2m. 

9. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów i 

zabawek. 

10. Dziecko powinno być zaznajomione przez rodzica z nową forma wejścia i wyjścia do/z 

placówki. 

11. Rodzice powinni przeprowadzić z dzieckiem rozmowę na temat zasad higieny oraz 

oswoić dziecko z faktem, że nauczyciel może mieć maseczkę ochronną, przyłbicę, 

fartuch. 

 

II. Przyprowadzanie dziecka 

 

1. Rodzic powinien przez domofon poinformować nauczyciela grupy, że przyprowadził 

dziecko i czekać na zewnątrz. 

2. Po uzyskaniu zgody na wejście, do budynku przedszkola może wejść tylko 1 rodzic. 

Rodzic może wejść tylko do przedsionka, od razu po wejściu powinien 

zdezynfekować ręce – podajnik do dezynfekcji w przedsionku jest podajnikiem 

łokciowym, dziecku nie należy dezynfekować dłoni.  

Wyznaczona osoba z personelu przedszkola przekazuje obuwie zmienne umieszczone 

w specjalnym pudełku. Po rozebraniu dziecka, odzież wierzchnią należy włożyć do 

pudełka. Najmłodsze dzieci z grupy Biedronek i Żabek będą odbierane od rodziców 



 

 

zaraz po wejściu do przedsionka. Następnie z pomocą wyznaczonej osoby z personelu 

będą się przebierały w szatni. 

3. Dziecko jest odbierane przez wyznaczonego pracownika przedszkola przez specjalne 

wejście tylko dla dzieci.  

4. Nauczyciel lub pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka. 

Jeżeli temperatura ciała jest podwyższona (powyżej 37 stopni) , mocno obniżona 

(poniżej 35,5) lub jeżeli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore, nie 

zostanie ono przyjęte do przedszkola.  

5. Po wejściu do przedszkola dziecko dokładnie myje ręce ciepłą woda i mydłem.   

6. Po zaprowadzeniu dziecka na salę, osoba wyznaczona dokładnie dezynfekuje 

domofon, klamki, pudełko na odzież dziecka zanim wpuści kolejną osobę. 

 

III. Odbieranie dzieci 

 

1. Rodzic przez domofon informuje nauczyciela, że przyszedł odebrać dziecko. Czeka na 

zewnątrz. 

2. Po uzyskaniu zgody na wejście, rodzic czeka w przedsionku, zabrania się wchodzenia na 

teren szatni.  

3. Wyznaczona osoba wyprowadza dziecko do rodzica przez specjalne przejście i przekazuje 

odzież wierzchnią dziecka. Obuwie zmienne rodzic wkłada do pudełka. Po ubraniu 

dziecka rodzic wraz z dzieckiem powinni niezwłocznie opuścić placówkę. Dzieci z 

najmłodszych grup będą przyprowadzane do rodzica po uprzednim ubraniu się w szatni. 


