
Szanowni Rodzice!

Przekazujemy  Państwu  wyciąg  z  Procedury  organizującej  bezpieczne
funkcjonowanie  przedszkola  niepublicznego  „ELF”  w  Bydgoszczy  w  czasie
pandemii „koronawirusa” czyli choroby Covid- 19 - są to założenia wstępne,
które  będziemy  na  bieżąco  uzupełniać  w  trakcie  trwających  konsultacji.
Decyzja o rozpoczęciu działalności placówki jest dla nas bardzo trudna mając
na względzie bezpieczeństwo dzieci i personelu placówki. Jest wiele pytań na
które  nie  znajdujemy  odpowiedzi.  Prosimy  o  odpowiedzialne  podejście  do
tematu  i  ewentualne  podjęcie  decyzji.  Informacje  prosimy  przekazywać  do
nauczycielek  poszczególnych  grup.  Decyzję  o  terminie  rozpoczęcia  zajęć
opiekuńczych podamy w oddzielnym komunikacie.

/Wyciąg z procedury/

Organizacja pracy przedszkola w odniesieniu do dzieci i rodziców

W CZASIE PANDEMII  PRZEDSZKOLE BĘDZIE REALIZOWAŁO
TYLKO CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE

1. Przedszkole działa w trybie reżimu sanitarnego

2. Do  przedszkola  mogą  uczęszczać  tylko  dzieci  zdrowe,  nie  można
posyłać  dziecka  do  przedszkola,  jeżeli  w  domu  przebywa  ktoś  na
kwarantannie lub w izolacji

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola maja dzieci pracowników
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i  przedsiębiorstw  produkcyjnych,  realizujących  zadania  związane  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie – od 6.00 do 16.00
lub od 7.00- 17.00 / w zależności od potrzeb rodziców/ ze względu na
niemożliwość  pobytu  dzieci  w  grupach   łączonych  i  czas  pracy
nauczycieli / po 5 godzin dziennie/

5. Liczbę oddziałów, a tym samym liczbę dzieci mogących uczęszczać
do  przedszkola  określi  dyrektor  przedszkola  po  zapoznaniu  się
z ilością  nauczycieli mogących podjąć pracę   / zasiłki opiekuńcze dla
matek posiadających  dzieci  do  lat  8,  rekomendacje   o  zatrudnianiu



nauczycieli do 60 roku życia/ oraz po wyłączeniu sal dydaktycznych,
które mają wspólne łazienki.

6. Określa się liczbę dzieci w oddziale  do 12 osób

7. Dzieci  przez  cały  dzień  pobytu  przebywają  w  jednej  wyznaczonej
i stałej sali zajęć, wyjścia na teren przedszkolnego placu zabaw będą
się odbywały rotacyjnie, by wychowankowie innych grup nie stykali
się  ze  sobą.  Zabrania  się  wyjść  z  dziećmi  na  spacery  poza  teren
placówki.

8. Do każdej grupy dziecięcej przyporządkowane są zawsze te same dwie
nauczycielki

9. Dzieci w swojej sali bawią się w bezpiecznej odległości , zachowując
dystans.     

10.W sali, w której przebywa grupa dzieci usunięte zostaną przedmioty 
i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować np.
wykładziny, pluszowe zabawki

11. Dzieci  w  ciągu  dnia  otrzymają  posiłki  ,które  będą  przygotowane
i podawane z  zachowaniem  warunków higienicznych wymaganych
przepisami  prawa  odnoszących  się  do  żywienia  zbiorowego
i  dodatkowo  zasad  szczególnej  ostrożności  dotyczących
zabezpieczenia epidemiologicznego

12. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

13. Dziecko do przedszkola może przyprowadzić i odebrać tylko osoba
zdrowa

14.Opiekunowie dzieci są zobowiązani dezynfekować dłonie przy wejściu
do placówki, zakładać rękawice ochronne oraz zakrywać usta i nos.

15.Rodzice  mogą  wchodzić  z  dziećmi  wyłącznie  do  powierzchni
wspólnych – szatnie ,z zachowaniem zasady – 1 osoba z dzieckiem na
15  m².  Zasadę  tą  będzie  kontrolował  i  nadzorował  pracownik
placówki, od którego należy zachować dystans 2 m.

16.wprowadzony  zostaje  bezwzględny  ZAKAZ  wchodzenia  do
pomieszczeń dydaktycznych, gdzie przebywają dzieci



17.dziecko  nie  powinno  zabierać  do  placówki  niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek

18. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale
włączone telefony, by umożliwić pracownikom przedszkola  szybką
ścieżkę komunikacji

Prosimy Rodziców o przygotowanie dzieci do przyjścia do placówki w tym
wyjątkowym czasie

• wytłumacz  dziecku  zasady  dystansu  społecznego  /  odstępy  między
dziećmi/

• zaopatrz dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę
nosa i ust podczas drogi do i z placówki

• wyjaśnij  dziecku,  aby  nie  zabierało  do  przedszkola  niepotrzebnych
rzeczy i zabawek

• regularnie  przypominaj  dziecku  o  podstawowych  zasadach  higieny.
Podkreśl,  że powinno ono unikać dotykania oczu nosa i  ust,  często
myć ręce wodą i mydłem, nie  podawać rąk na powitanie

• zwróć  uwagę  na  odpowiedni  sposób  zasłaniania  twarzy  podczas
kichania czy kasłania.  Pamiętaj Rodzicu, że Ty także powinieneś je
stosować,, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Życzymy zdrowia


