Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19
Drodzy rodzice, dla dobra dzieci oraz nas wszystkich prosimy Was o zrozumienie, cierpliwość
oraz możliwie rygorystyczne zastosowanie się do poniższych zaleceń:

Przed przyjściem:
1. Prosimy o przekazanie dyrekcji istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
2. Do placówki można przyprowadzić jedynie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów
sugerujących chorobę zakaźną.
3. Dzieci przyprowadzają i odbierają z placówki również wyłącznie osoby zdrowe.
4. Nie należy posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
5. Prosimy by dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy
zabawek.
6. W czasie pobytu w placówce dzieci nie mają obowiązku noszenia maseczek
ochronnych, jednak jeśli dziecko ukończyło 4. rok życia, należy zaopatrzyć je w
indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
7. Liczebność grup została ograniczona - jeśli do tej pory nie zgłosili Państwo chęci
powrotu dziecka do przedszkola prosimy o informowanie dyrekcji z minimum
trzydniowym wyprzedzeniem.

W placówce:
8. Dla dorosłych wprowadzony zostaje obowiązek dezynfekcji rąk. Przed drzwiami
wejściowymi po prawej stronie umieszczony jest dozownik płynu oraz rękawiczki
jednorazowe.
9. Dzieci obowiązuje dokładne mycie rąk niezwłocznie po przybyciu do placówki.
10. Na terenie placówki wszystkie osoby dorosłe (rodzice oraz nauczyciele) mają
obowiązek zachowywania między sobą 2 m odstępów.
11. Po przyjściu do przedszkola (przy użyciu termometru bezdotykowego) dziecku będzie
mierzona temperatura. Za pierwszym razem rodzice zostaną poproszeni o podpisanie
zgody na wykonywanie pomiarów.
12. Rodzice będą poproszeni o podanie aktualnego telefonu kontaktowego.
13. Rodzice odprowadzają dzieci jedynie do szatni.
14. W szatni przebywać może w jednym czasie maksymalnie czworo rodziców wraz z ich
dziećmi.
15. W szatni przebywać mogą w jednym czasie tylko dzieci z tej samej grupy wraz z ich
rodzicami.
16. Z holu na dole do sal przedszkolnych dzieci będą odprowadzane przez nauczycielki.
17. W godzinach porannych, nauczycielki czekać będą na dzieci w holu na dole.

18. Przy odbiorze dziecka z przedszkola, lub chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola
w godzinach późniejszych, prosimy rodziców o oczekiwanie w holu na dole (lub przed
wejściem do przedszkola) oraz powiadomienie opiekunów na jeden z dwóch
sposobów:
a. Telefonicznie - dzwoniąc bezpośrednio do nauczycielki danego dziecka
b. Informując osoby pracujące na parterze przedszkola.

Dodatkowo w placówce podjęty zostaje szereg działań mający zapewnić dzieciom
bezpieczeństwo. Najważniejsze z nich to:
1. Liczebność grup zostaje ograniczona do maksimum 12 dzieci.
2. Kontakt z dzieckiem będą mieć jedynie nauczyciele przypisani do grupy danego
dziecka.
3. Wprowadzona zostaje organizacja zajęć która ma na celu uniemożliwić stykanie się ze
sobą poszczególnych grup.
4. Poszczególne grupy dzieci będą spożywać posiłki w osobnych salach.
5. Wprowadzona zostaje dezynfekcja sprzętu na placu zabaw, powierzchni dotykowych
(włączników, klamek, poręczy), powierzchni płaskich (np. blatów w salach oraz jadalni)
oraz toalet. W salach dezynfekcja odbywać się będzie dopiero po opuszczeniu
przedszkola przez dzieci. Sale następnie będą dokładnie wietrzone.
6. Niezmiennie odbywać się będzie wyparzanie wszystkich naczyń wielorazowych po
każdym posiłku.
7. Co godzinę odbywać się będzie wietrzenie sal.
8. Dziecko przejawiające objawy choroby zostanie odizolowane od reszty grupy w
wydzielonym do tego miejscu a rodzice poproszeni o niezwłoczne zabranie pociechy
do domu.
9. Przedszkole do odwołania rezygnuje z wycieczek oraz spacerów poza teren placówki.
W najbliższym czasie nie będą odbywały się imprezy z udziałem dzieci oraz ich rodzin.

Z poważaniem
Zespół Verte

