INSTRUKCJA WEJŚCIA DO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA PANA BOGA”
w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem Covid – 19
Dziecko może być przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.

Sposób wejścia do przedszkola:
1. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych. Rodzic wyposażony jest w maseczkę ochronną oraz
rękawiczki jednorazowe, dziecko powyżej 4 r. ż, przyprowadzanie jest w maseczce,
2. Za pomocą domofonu zgłasza nauczycielowi lub dyrektorowi placówki swoje przyjście podając imię i nazwisko
3. Dziecko odbierane jest przez upoważnionego przez dyrektora, pracownika placówki.
4. Pracownik mierzy temperaturę dziecku, a następnie odprowadza je do szatni, do sali, gdzie będzie odbywało zajęcia.
5. W przypadku większej liczby rodziców odprowadzających dzieci należy zachować odstęp 2m od innych osób
6. Dzieci od rodziców odbierane są pojedynczo.
7. W razie obecności większej liczby osób pozostałe czekają na zewnątrz przedszkola do momentu, aż poprzednia osoba opuści szatnię.
8. W szatni należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami tj. od 1-2 metrów.
9. Po wyjściu z szatni dziecko odprowadzone jest do łazienki w celu umycia rąk, a następnie do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
10. Dziecko do sali zaprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
11. Rodzic w identyczny sposób odbiera dziecko z przedszkola.

Rodzic nie może wchodzić na teren placówki ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i
utrzymania czystości w placówce.
Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko lub nauczyciel i dyrektor telefonicznie.
Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola jeśli zauważy
oznaki infekcji. Zgodnie z wytycznymi GIS Do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.
W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium
( wydzielone pomieszczenie ) a Rodzic zostaje poinformowany najszybszą możliwą drogą i ma obowiązek natychmiastowego
odebrania dziecka z przedszkola.

INSTRUKCJA WEJŚCIA DO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA PANA BOGA”
w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem Covid – 19 dla pracowników przedszkola

Do przedszkola wchodzimy tylko i wyłącznie wejściem głównym .
1. Pracownicy do przedszkola przychodzą w maseczkach ochronnych oraz rękawiczkach jednorazowych
2. Rękawiczki oraz maseczki zdejmowane są zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych i maseczek
ochronnych
3. Po wejściu do przedszkola każdy pracownik zobowiązany jest zdezynfekować dłonie, następnie udać się do szatni w celu zdjęcia
odzieży wierzchniej.
4. W szatni jednocześnie może przebywać 1 osoba
5. Po wyjściu z szatni pracownik udaje się do łazienki, w celu umycia i zdezynfekowania dłoni.

