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Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu nr 51
w Poznaniu w czasie pandemii Covid-19 od dnia 01.09.20r.
1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola
zobligowani są do przestrzegania wszelkich środków ostrożności zalecanych przez MEN
– osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawice jednorazowe.
2. Przedszkole zapewnia możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk przed
wejściem do placówki. Odpowiednie instrukcje znajdować się będą przy wejściu na
teren przedszkola.
3. Jeden rodzic lub opiekun gdy przyprowadza dziecko do przedszkola dzwoni do drzwi
i gdy stawi się po nie pracownik, rodzic/opiekun przekazuje dziecko pracownikowi,
który od tego momentu przejmuje odpowiedzialność za dziecko – pomaga się przebrać
i towarzyszy dziecku aż do wejścia do sali.
4. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach wejściowych do przedszkola,
kolejna osoba chcąca przyprowadzić dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad
dystansu społecznego i poczekania w odległości min. 2 metrów. Rekomenduje się, aby
rodzice czekający w kolejce stali przed wejściem na schody, na wyznaczonej linii,
ponieważ utrzymanie odpowiedniego dystansu na schodach jest utrudnione.
5. Chęć wejścia dziecka do placówki sygnalizuje się dzwonkiem: przed naciśnięciem na
przycisk, konieczna jest dezynfekcja rąk/rękawiczek płynem znajdującym się przy
drzwiach.
6. Tylko jedna dorosła osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko
z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.
7. Rodzic nie przekracza wyznaczonej linii.
8. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola jest możliwe od 6:30 (ze względu na poranną
dezynfekcję placówki) do 8:30. Nie ma możliwości przyprowadzenia dziecka w innych
godzinach niż wyznaczone.
9. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe
wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola
w ciągu danego dnia.
10. Chcąc odebrać dziecko z przedszkola, rodzic dzwoni na dzwonek przedszkolny
(uprzednio dezynfekując ręce/rękawiczki) i czeka przed drzwiami, nie przekraczając
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wyznaczonej linii, aż dziecko się przebierze i pracownik odprowadzi je do rodzica.
W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca odebrać
dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego. Rekomenduje
się, aby rodzice czekający w kolejce stali przed wejściem na schody, na wyznaczonej
linii, ponieważ utrzymanie odpowiedniego dystansu na schodach jest utrudnione.
11. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym
zabawek. Dzieci nie zabierają do domu żadnych swoich prac - wytwory będą
przechowywane w teczkach na terenie przedszkola.
12. Odbieranie dzieci z przedszkola jest możliwe tylko i wyłącznie w godzinach od 14:30 do
16:20.
13. Rodzic/opiekun odbiera dziecko szybko i sprawnie.
14. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci z objawami choroby lub
przeziębienia (m.in. gorączka, duszności, katar, kaszel, ból brzucha, jak też inne objawy
chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19).
15. Dziecko może być przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
16. Ze względu na bezpieczeństwo, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 23/2020,
godziny pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowane będą przez pracownika
dyżurującego.
17. Przedszkole będzie regularnie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi GIS.
18. Zasady, których nie zawiera niniejsza procedura uregulowane są procedurami
stanowiącymi załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 24 z dnia 27.08.20 r.
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