ORGANIZACJA PRACY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 50 W ŁODZI W
ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Informujemy, że od 01.09.2020 r. PM 50 w Łodzi będzie funkcjonowało w oparciu o
wytyczne GIS z dnia 25.08.2020 r. - IV aktualizacja oraz wytycznych MEN, MZ i Organu
Prowadzącego.
Podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola, prosimy o zarezerwowanie sobie
kilku minut na oczekiwanie w kolejce do wejścia oraz pobranie ważnych dokumentów do
wypełnienia. Przypominamy, że upoważnienia do odbioru dzieci dla osób trzecich tracą
ważność z dniem 31.08.2020 r.
Wszystkich rodziców prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz algorytmami
postępowania opracowanymi na podstawie procedur.
Prosimy o śledzenie informacji znajdujących się na stronie internetowej przedszkola:
www.pm50.pl .
REGULAMIN DLA RODZICA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO W OKRESIE
EPIDEMII COVID – 19 DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 50 W Łodzi .
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym COVID-19, jako rodzic/opiekun
prawny podejmuje świadomą decyzję o uczęszczaniu dziecka do przedszkola.
2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic/opiekun
prawny zobowiązany jest przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4 rok
życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej
(maseczki, rękawiczek) podczas przyprowadzania i do obioru dziecka z przedszkola.
5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do każdorazowego odkażenia dłoni swoich i
dziecka przed wejściem do przedszkola.
6. Wejście do przedszkola zostało podzielone na strefy:
- strefa 0 – schody wejściowe do przedszkola: odkażanie rąk
- strefa I – przedsionek: przekazanie dziecka osobom dyżurującym i pomiar temperatury
- strefa II – szatnia: w okresie pandemii niedostępna dla rodziców/opiekunów prawnych.
7. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru,
kaszlu, podwyższonej temperatury). Jeżeli temperatura mierzona termometrem
bezdotykowym wynosi powyżej 37,50C, dziecko nie może być przyjęte.
8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zatrzymania dziecka w domu w przypadku
stwierdzenia zakażenia lub jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do
przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków, czy zabawek, jedzenia oraz do
dopilnowania, żeby dziecko takich przedmiotów nie zabierało do przedszkola.
10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regularnego przypominania dziecku
o:podstawowych zasadach higieny,

- odpowiednim sposobie zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania,
- unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,
- częstym myciu rąk wodą z mydłem,
- nie podawaniu ręki na powitanie,
- zakazie przytulania innych dzieci
11. W miarę możliwości dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez stałego
opiekuna – unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.
12. Przyjęcie dziecka do przedszkola będzie odbywać się w dwóch wariantach: pomiędzy
godz. 6.00 – 8:15 oraz 8.30-9.00 (dzieci zapisane na zmianowość). Odbiór dzieci odbywać się
będzie w godzinach 15.00-17.00 a dzieci z II zmiany do 18.00
13. Przedszkole będzie zamknięte dla rodziców w godzinach 9-15. Odbiór dzieci będzie
odbywał się po godziny 15.00 z uwagi na konieczność obsługi przez pracowników
dyżurujących w szatni dla bezpieczeństwa dzieci i zapewnienie warunków izolacji. Nie
ma też możliwości okresu adaptacyjnego (tj. wchodzenia rodziców na teren) dla dzieci
nowoprzyjętych do przedszkola.
13. W okresie epidemii COVID – 19 dzieci nie będą uczęszczały na wycieczki poza teren
przedszkola.
14. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 rodzic wyraża zgodę na
podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego
przeznaczonej pod opieką nauczyciela, zawiadomienie służb).
15. Rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do zgłoszenia nieobecności dziecka
niezwłocznie, najpóźniej tego samego dnia do godziny 9.00 (z uwagi na codzienne
wysyłanie raportów o liczebności dzieci w przedszkolu).
Ponadto chcemy poinformować, iż:







w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję,
ograniczenie liczebności grup przedszkolnych (1,5 m2/dziecko i opiekuna w sali) oraz
przestrzeganie zasad higieny,
w związku z koniecznością codziennej dezynfekcji sal i zabawek, przedszkole zapewni
opiekę dzieciom w godzinach od 6.00 do 18.00.
dzieci i nauczyciele 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, zaś nauczyciele dodatkowo
dezynfekować ręce),
nauczyciele oraz pracownicy obsługi będą korzystać w określonych sytuacjach z maseczek,
przyłbic, rękawiczek i fartuchów ochronnych.
Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic zobowiązuje się do przestrzegania
powyższego regulaminu.
Algorytm postępowania podczas przyjmowania dziecka do przedszkola
A. Strefa odkażania



Strefa I

Dyrektor wydziela przestrzeń w której możliwe jest odkażenie rąk przed wejściem do
przedszkola.

B. Śluza ochronna Strefa II




Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną, pomieszczenie, która ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przedszkola w przypadku pojawienia się osoby
zakażonej COVID 19, która weszła na teren placówki.
W widocznym miejscu zostaje umieszczony wyraźny napis określający warunki przyjęcia
dziecka do przedszkola.
1. Przyprowadzanie dzieci
Rodzic /opiekun/ przyprowadzający dziecko do przedszkola





Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola nie wchodzi na teren
przedszkola, otwiera drzwi zewnętrzne i zatrzymuje się.
W wydzielonej śluzie dziecko odbiera pracownik przedszkola zabezpieczony w środki
ochrony osobistej maseczkę i rękawice jednorazowe.
Rodzic może podejść i otwierać drzwi do śluzy po odkażeniu rąk – tylko pod warunkiem, że
ma założoną maskę zakrywającą nos i usta. Obowiązek ten dotyczy także dzieci po
ukończeniu 4 roku życia.
Rodzic, który ma potrzebę rozmowy z dyrektorem przedszkola



ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci rodzic musi umówić się na rozmowę
telefoniczną.
2. Mierzenie temperatury i obserwowanie objawów zewnętrznych



Zanim dziecko wejdzie do sali – mierzy się dziecku temperaturę ciała termometrem
bezdotykowym i obserwuje, czy dziecko nie ma objawów zakażenia górnych dróg
oddechowych.
Jeżeli T<37,5 oraz brak jest objawów zakażenia górnych dróg oddechowych – dziecko
zostaje przyjęte do przedszkola.
Jeżeli T<37,5 , ale dziecko ma objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak katar,
kaszel, duszność - dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, rodzic (opiekun) zabiera
dziecko do domu.
Jeżeli T>37,5 ,- dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, rodzic (opiekun) zabiera dziecko
do domu.
3. Zakończenie procedury przyjmowania dzieci



Każde dziecko przed wejściem na salę najpierw idzie do łazienki i myje ręce zgodnie z
instrukcją,

Data :

Łódź, dn. ...........................

Czytelny podpis rodzca/opiekuna prawnego :

............................................................
.............................................................

