
Procedura bezpiecznej organizacji zajęć adaptacyjnych w czasie pandemii COVID-19 

 

Procedura została opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,   

Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej  

 

Organizacja pracy placówki 

 W zajęciach adaptacyjnych może wziąć udział wyłącznie dziecko przyjęte do placówki 

na nowy rok szkolny 2020/21 i tylko jeden rodzic/opiekun 

 Wszyscy uczestnicy muszą być zdrowi (bez objawów chorobowych: kaszel katar) i 

potwierdzić swój stan zdrowia oraz znajomość obowiązujących procedur stosownym 

oświadczeniem wysłanym na adres mailowy przedszkola do dnia 31,07,2020 r.  

 W zajęciach nie może wziąć udziału osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 

izolacja w warunkach domowych 

 W wejściu do placówki (w wiatrołapie) lub w wejściu na plac zabaw, dziecku mierzona 

jest temperatura. W przypadku temperatury 37 st. C i wyższej, dziecko nie jest 

przyjmowane. Pracownik przyjmujący dziecko jest zabezpieczony środkami ochrony 

osobistej, tj. rękawiczki, maseczka ochronna, ewentualnie przyłbica. 

 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore (katar, kaszel) i może 

zarażać inne dzieci, nie jest przyjmowane do placówki. Rodzic proszony jest o zabranie 

dziecka do domu i poinformowany o konieczności  skontaktowania się z lekarzem. 

 Rodzic zobowiązany jest osłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce. 

 W wejściu do budynku umieszczona jest instrukcja dezynfekcji rąk oraz płyn do 

dezynfekcji.  Wszystkie osoby dorosłe przed wejściem do budynku muszą 

zdezynfekować ręce. Dzieci myją ręce żelem antybakteryjnym bez użycia wody (dzieci 

nie obowiązuje dezynfekcja rąk). 

 Pierwsze zajęcia adaptacyjne odbywać się będą w ogrodzi przedszkolnym w godz. 9,30-

11,00.  

 W przypadku, gdy zajęcia adaptacyjne odbywać się będą w budynku, w wejściu do 

placówki będzie mierzona temperatura również Rodzicowi. W przypadku temperatury 37 

st. C i wyższej, Rodzic nie będzie mógł towarzyszyć dziecku podczas zajęć. 

 Rodzic zobowiązany jest zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  



 Rodzic zobowiązany jest regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach 

higieny (min. o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem i 

nie podawania ręki na powitanie); mierzyć temperaturę dziecku przed przyprowadzeniem 

go do placówki. 

 

 

To bardzo ważne, by stosować się do zaleceń  

– chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich ! 

 

 

 


