
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

INSTRUKCJA WEJŚCIA DO BUDYNKU PRZY ul. Dubois 20 

Ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz 

w związku z występowaniem na terenie Miasta Szczecin zagrożenia związanego z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 mogącym 

zagrozić zdrowiu dzieci 

zobowiązujemy wszystkich do przestrzegania poniższych wytycznych: 

 

Do odwołania do przedszkola 

wchodzimy wejściem głównym – PRAWĄ STRONĄ  w dół – należy 

pamiętać, aby odbić się na czytniku wychodząc z szatni – wyjście jest 

górą! 

wychodzimy wejściem głównym GÓRĄ! 

 

Dziecko może być przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez 1 

osobę dorosłą. 

Sposób wejścia do przedszkola: 

1. Rodzic jest zobowiązany do codziennego mierzenia temperatury swojemu 

dziecku przed wyjściem do szkoły. W przypadku jej podwyższenia dziecko 

pozostaje w domu, a rodzic jest zobowiązany do poinformowania szkoły.  

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Po  wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Każdy Rodzic/Opiekun powinien mieć założoną maseczkę ochronną i 

jednorazowe rękawiczki. 

6. Po wejściu do szatni dziecko zdejmuje odzież wierzchnią w szatni, a przed 

wejściem do sali powinno umyć ręce.   

7. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Pracownik może 

odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zauważy oznaki infekcji.  



8. Zgodnie z wytycznymi GIS Do placówki nie można posłać dziecka, którego 

domownik odbywa kwarantannę. 

 

W RAZIE WYSTĄPIENIA OBJAWÓW JAKIEJKOLWIEK INFEKCJI W POSTACI 

KATARU, KASZLU, GORĄCZKI DZIECKO ZOSTANIE UMIESZCZONE W IZOLATORIUM 

(WYDZIELONE POMIESZCZENIE),A RODZIC ZOSTAJE POINFORMOWANY 

TELEFONICZNIE I MA OBOWIĄZEK NATYCHMIASTOWEGO (DO GODZINY) 

ODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 


