
                                                                                                                              Załącznik nr 6 
 
Szanowni Państwo  
Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki 
potencjalnie chorobotwórcze zarówno dla podopiecznych, jak i personelu. W związku                           
z powyższym, w trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników 
informujemy o wprowadzeniu zasad:  
 

1) w wyznaczone dni pobytu dziecka w Przedszkolu będziecie Państwo zobligowani do 
wypełnienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej;              
 

2) na terenie placówki obowiązuje używanie środków zapobiegawczych w tym 
zasłanianie ust oraz nosa; dzieci i pracownicy Przedszkola są zwolnieni z tego 
obowiązku;  
 

3) w razie potrzeby w ciągu dnia będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka 
termometrem bezdotykowym; 
 

4) dziecko wykazujące objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, 
osłabienie (bez względu na etiologię) zostaje wykluczone z możliwości uczęszczania 
do Przedszkola. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, należy dziecko 
niezwłocznie odebrać z placówki;  
 

5) jeżeli dziecko podczas przebywania poza terenem placówki wykazuje takie objawy 
jak: katar, kaszel lub jakiekolwiek objawy infekcji, prosimy o pilny kontakt                              
z wychowawcą bądź placówką. Po zakończeniu pracy placówki należy kontaktować 
się bezpośrednio z wychowawcą grupy; 

 
6) dziecko powinno być zaopatrzone w indywidulaną osłonę nosa i ust podczas drogi do i 

z placówki. W momencie odbioru dziecka, opiekun jest zobowiązany do zabrania tej 
osłony; 
 

7) dziecko powinno być przyprowadzane tylko przez jednego opiekuna bez innych osób 
towarzyszących. Dziecko z przedsionka odbierane jest przez osobę wyznaczoną                            
i zaprowadzane do szatni, a stamtąd do sali;  
 

8) obowiązuje zakaz wchodzenia do sal przedszkolnych. Kontakt z wychowawcą 
odbywać się będzie w formie telefonicznej (w godzinach pracy placówki pod 
numerem telefonu 95-7311-743 lub 95-7284-745, po godzinach pracy Przedszkola                
w razie potrzeby bezpośrednio z wychowawcą); 
 

9) obowiązuje zakaz przynoszenia  przedmiotów i zabawek z domu do Przedszkola; 
 

10) zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w Przedszkolu procedur                         
i wszelkich zasad dotyczących reżimu sanitarnego oraz natychmiastowego odebrania 
dziecka z Przedszkola w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych.   

 
                                                                                                   ………………………… 
                                                                                                   (data i podpis rodzica/opiekuna) 

 


