
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

w Przedszkolu Niepublicznym  z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. B. Lament w Lublinie 

na czas okresu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 od dn. 01.09.2021 r. 

 

1. Jedna grupa dzieci przebywa, w miarę możliwości, w wyznaczonej i stałej sali.  

2. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, ci sami opiekunowie. 

3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci, a w grupie integracyjnej 20 dzieci.  

4. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. 

5. Zabawki  poddawane są dezynfekcji odpowiednim detergentem. 

6. Dziecko nie przynosi z domu żadnych zabawek (z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych 

intelektualnie). 

7. W przedszkolu wyznaczona jest „Strefa Rodzica” – szatnia. Rodzic wprowadza dziecko do szatni, 

pomaga mu w przebraniu się, następnie wyznaczony pracownik odbiera dziecko od Rodzica  

w drzwiach szatni i przekazuje je do wyznaczonej grupy. 

8. Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się według zgłoszonych godzin lub po informacji telefonicznej 

ze strony Rodzica. Rodzic oczekuje w „Strefie Rodzica”, do której wyznaczony pracownik 

przyprowadza dziecko. 

9. Sukcesywnie wietrzymy sale dziennego pobytu dzieci.  

10. Poszczególne grupy przedszkolne nie spotykają się ze sobą w miarę możliwości organizacyjnych.  

11. Opiekunowie i Rodzice w przedszkolu zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący 1,5 m.  

12. Ograniczamy przebywanie osób trzecich do minimum z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności. 

13. Zapewniamy szybki sposób komunikacji z Rodzicami dziecka.  

14. Dziecko przejawiające objawy choroby zostaje odizolowane w specjalnie przygotowanej sali, 

a Rodzic powiadomiony o tym fakcie.  

15. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony. 

16. Przy wejściu do przedszkola umieszczone są środki dezynfekujące. 

17. Regularnie przestrzegamy zasad mycia rąk. Przypominamy o tym dzieciom. 

18. Monitorujemy codzienne prace porządkowe i dezynfekujące. 

19. Pracownicy i Rodzice mają zapewnione środki ochrony osobistej.  

20. Do pracy w przedszkolu przychodzą osoby bezwzględnie zdrowe. 

21. W zajęcia opiekuńcze nie są angażowane osoby powyżej 60. roku życia. 

22. W razie zachorowania dziecka lub pracownika Dyrektor przedszkola decyduje o całkowitym lub 

częściowym wstrzymaniu pracy placówki 

 

Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania powyższego 

regulaminu.                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                              

Lublin; dn. 01.09.2021 r.                                                   …………………………………….. 

                          (podpis Rodziców) 

           

 



 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Bł. B. Lament w Lublinie 

na czas okresu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2                                                                                                                                                                                              

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 OD DN. 1.09.2021 R. 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone 

zasady, które będą obowiązywać w placówce.  

                                                                                                                                                                 

Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:  

1. Zapoznałem/am się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej na 

terenie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie.  

2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, będę przekazywać dyrektorowi 

istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.  

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka na terenie przedszkola. 

4. Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury). W przypadku wystąpienia alergii u dziecka dostarczę zaświadczenie 

lekarskie. 

5. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza. Zobowiązuję się do poinformowania przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim otoczeniu. 

6. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków czy 

zabawek (małych metalowych „autek”, lalek, klocków, piłeczek, itp.). 

7. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

Przypomnę dziecku, by nie przytulało innych dzieci.  

8. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

9. Postaram się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun, unikając w ten 

sposób dużej rotacji osób postronnych. 

10. Zastosuję się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola, zachowania 

dystansu społecznego oraz obowiązkowego zasłaniania ust i nosa w placówce. 

11. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie 

wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką 

wyznaczonej osoby).  

12. Zostałem poinformowany/a, że w „Strefie rodzica” przebywa określona ilość osób, pozostali rodzice 

oczekują przed wejściem do przedszkola, zachowując dystans społeczny. 

 

 Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące 

codzienną dezynfekcję oraz przestrzeganie zasad higieny. 

 Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. zaleceń 

Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą często myć ręce 

wodą z mydłem). 

 


