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Organizacja zajęć w przedszkolu SOSW: 

 Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 Przy wejściu do budynku szkoły ustawiony jest zestaw dezynfekujący i  
obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.  

 Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Ośrodka, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, w odstępie min. 1,5 m od kolejnego rodzica z 
dzieckiem, czy od pracowników szkoły,  

b) rodzice powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób trzecich do 
niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). 

 Przedszkole pozyskuje od rodziców zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, 
jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku niepokojących objawów 
chorobowych. 

 Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy choroby, dziecko 
będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomieni 
będą rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania dziecka (rekomendowany 
własny środek transportu). 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem przez dzieci 
(po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety). 

 Sale przedszkola są wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

 Sale, toalety, korytarze i ich wyposażenie są regularnie czyszczone i 
dezynfekowane.  

 Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 
dezynfekcję) własnych zabawek, rzeczy.  

 Podczas pobytu w przedszkolu dzieci często korzystają z zajęć na świeżym 
powietrzu na terenie Ośrodka. 



 Nauczyciele i pracownicy pracują z osłoną ust i nosa, dezynfekują ręce, w miarę 
możliwości korzystają z rękawiczek. 

 


