
Wytyczne dla rodziców ( opiekunów prawnych) dzieci  uczęszczających do 
Przedszkola w Ustroniu Morskim od dnia  6 maja 2020 roku-zgodnie z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3. 

1.  Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8.00. ( ze względów 
organizacyjnych proszę o zastosowanie się). Drzwi do przedszkola ze względów bezpieczeństwa będą 
zamknięte. Należy dzwonić. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do / z przedszkola muszą mieć na 
sobie maseczki ochronne oraz rękawiczki. 

3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.             
W miarę możliwości prosimy, aby dzieci były przyprowadzane/odbierane  przez ta samą osobę. 

4. Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun musi  zdezynfekować ręce.  

5. Rodzice/ opiekunowie mogą przebywać tylko i wyłącznie w szatni przedszkola, przy zachowaniu 
odpowiedniego dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci 
i ich rodziców  wynoszący m.in. 2 m. 

6. Dzieci z szatni odbierane są przez pomoc nauczyciela i odprowadzane do odpowiedniej sali. Po 
wejściu na salę dzieci myją ręce woda i mydłem pod nadzorem nauczyciela. 

7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów                                        
i  zabawek. 

8. Dzieci do przedszkola powyżej 4- tego roku życia powinny być przyprowadzane                                         
w maseczce ochronnej ( droga do przedszkola). W przedszkolu dzieci nie używają maseczek. 

9. Do przedszkola należy przyprowadzać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów 
chorobowych. 

10.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych -                     
w takim przypadku nie wolno przyprowadzać dzieci do przedszkola,  należy przekazać dyrektorowi 
istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

11. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Uczulić dzieci na to, 
aby unikały dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce i nie podawać ręki na przywitanie. 

12. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania.  

13. Odbierając dziecko z przedszkola należy zadzwonić dzwonkiem, wejść zdezynfekować ręce             
i poczekać w szatni na dziecko. 

 

    Dyrektor Przedszkola w Ustroniu Morskim Alina Gajewicz 

 

 



 

 


