
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci 

w Przedszkolu Nr 31  im. Zdzisława Witwickiego w czasie epidemii COVID-19 

obowiązująca od dnia 18 maja 2020 r. 

 

 

Szczegółowe postępowanie przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola 

 

1) Przed wejściem do przedszkola proszę o zastosowanie się do zasady zachowania 

dystansu społecznego (1,5 m) w sytuacji, kiedy w pierwszym korytarzu przedszkola 

będzie obecny rodzic z dzieckiem lub będą oczekiwali rodzice przed drzwiami do 

przedszkola. 

2)  W wejściu do przedszkola rodzice/opiekunowie dezynfekują ręce płynem lub 

korzystają z rękawiczek jednorazowych.  

3) Rodziców/opiekunów obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic w czasie 

przyprowadzenia dziecka do przedszkola. 

4) Rodzic pozostaje w korytarzyku wejściowym, dziecko samodzielnie wchodzi do holu                    

i szatni  (w sytuacji koniecznej (trudności z rozstaniem) jeden rodzic/opiekun wchodzi 

do szatni z dzieckiem. 

5) Rodzic/opiekun dokonuje czynności: 

a) Jednorazowo, w pierwszym dniu obecności dziecka pozostawia zgodę na 

codzienne mierzenie temperatury ciała dziecka podpisaną przez obojga 

rodziców / jednego rodzica w sytuacji samotnego wychowywania (druk 

dostępny na stronie internetowej przedszkola należy wypełnić i dostarczyć do 

przedszkola osobiście lub przesłać skanem na adres przedszkola 

p31@edu.um.warszawa.pl nie później niż do momentu przyprowadzenia 

dziecka do przedszkola). 

b) wypełnia codziennie ankietę o stanie zdrowia (druk w wersji papierowej 

dostępny w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola). 

6) Dziecko wchodzące do szatni: 

a) Dezynfekuje ręce płynem pod opieką rodziców (jednorazowo na przestrzeni 

całodziennego pobytu w przedszkolu. Dalsze czynności higieniczne polegają na 

myciu wodą z mydłem). 

b) Ma mierzoną jest temperaturę ciała wyznaczonego przez pracownika                                         

(na podstawie zgody rodziców). 

c) Przebiera się z odzieży wierzchniej. 

d) Pod opieką pracownika szatni/woźnej oddziałowej przechodzi do sali zabaw 

grupy. 

 

 

 

Szczegółowe postępowanie przy odbieraniu dziecka z przedszkola 

 

1) Przed wejściem do przedszkola proszę o zastosowanie się do zasady zachowania 

dystansu społecznego (1,5 m) w sytuacji, kiedy w pierwszym korytarzu przedszkola 

będzie obecny rodzic z dzieckiem lub będą oczekiwali rodzice przed drzwiami do 

przedszkola. 

2) Przed wejściem do przedszkola Rodzice/opiekunowie dezynfekują ręce płynem lub 

korzystają z rękawiczek jednorazowych.  



3) Rodziców/opiekunów obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic w czasie 

przyprowadzenia dziecka do przedszkola. 

4) Rodzic/opiekun wchodzi do korytarzyka wejściowego i zgłasza pracownikowi szatni 

odbiór dziecka pozostając w korytarzu wejściowym. 

5) Pracownik szatni przyprowadza do szatni/woźna oddziałowa wywołuje domofonem 

dziecko z grupy.  

6) Dziecko samodzielnie ubiera się w szatni i udaje się do oczekującego na nie rodzica (w 

sytuacji konieczności dziecku przy ubieraniu pomaga pracownik szatni). 

 

Ogólne informacje do procedury 

 

1) Rodzic/opiekun sprawnie opuszcza przedszkole umożliwiając wejście kolejnemu 

dziecku. 

2) Rodzice/opiekunowie do przedszkola przyprowadzają nie wcześniej i odbierają dziecko 

nie później niż ustalone godziny pracy oddziałów obowiązujących w pracy przedszkola 

w czasie epidemii COVID-19 (wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora w 

zależności od liczby obecnych dzieci oraz wytycznych GIS).   

3) Rodzice powinni przygotować dziecko na zmiany w organizacji jego pobytu                                    

w przedszkolu wynikające z obecnie obowiązujących zasad przestawionych                                   

w procedurach. 

4) Procedura obowiązuje w Przedszkolu nr 31 im. Z. Witwickiego do odwołania/do 

zakończenia obowiązywania obostrzeń związanych  z COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 


