
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

NA TERENIE 

punktu oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława 

Staszica w Czerniczynie 

 

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.  

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie wznawia funkcjonowanie 

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, 

wytycznych Gminy Hrubieszów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium 

Oświaty. 

2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

• ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny, w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego (w szczególnych 

przypadkach po uprzednim kontakcie telefonicznym z nauczycielem, dyrektorem) 

osoby z zewnątrz po uzyskaniu pozwolenia będą mogły wejść na teren szkoły  

z zachowaniem szczególnych środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk; 

• rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z oddziału 

przedszkolnego (gr. 5 – 6 latków) wchodzą bocznym wejściem po schodach od strony 

parkingu z zachowaniem szczególnych środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Przebierają dzieci  

w wyznaczonym miejscu i odprowadzają przed drzwi sali przedszkolnej; 

• rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z punktu 

przedszkolnego (gr. 3-4 latków) wchodzą wejściem ewakuacyjnym do szatni 

znajdujących się na parterze budynku przy toaletach z zachowaniem szczególnych 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; 

• rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola muszą 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci  

i rodziców w szatni min. 2 m; 

• w przypadku przyprowadzania do przedszkola i oczekiwania na zakończenie zajęć 

rodzice/opiekunowie  mają  obowiązek zachować dystans społeczny 1,5 m  

na świeżym powietrzu. Do szatni rodzice z dziećmi wchodzą rotacyjnie  

z zachowaniem dystansu; 

• nauczyciele przedszkola odbierają dzieci od rodziców/opiekunów przed salą  

z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 2 m oraz rygorów przestrzegania wszelkich 

środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);  

• do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych typu: katar, przeziębienie, podwyższoną temperaturę, infekcję dróg 

oddechowych, biegunki, bóle brzucha, głowy oraz ogólne złe samopoczucie; 



• jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby podczas zajęć zostaje 

odizolowane od pozostałej grupy rówieśniczej w izolatorium  

(z opiekunem wyznaczonym przez dyrektora placówki).  

 W/w przypadku nauczyciel, dyrektor lub osoba wskazana niezwłocznie powiadamia 

 telefonicznie rodziców/opiekunów o pilnym odebraniu dziecka z przedszkola własnym 

 środkiem transportu; 

• dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe; 

• jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

dziecka do przedszkola; 

• dzieci mają zakaz przynoszenia z domu prywatnych zabawek do przedszkola; 

• w przypadku dzieci leżakujących rodzice są zobowiązani do co tygodniowego 

zabierania pościeli do prania w każdy piątek; 

• każde dziecko musi posiadać podpisany worek na obuwie, w którym będą 

przechowywane ciapy i buty dziecka w szatni (wskazane są większe worki); 

• rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka  

z przedszkola, ze względu na stosowane procedury; 

• rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka  

z przedszkola. 


