
 

 

ANEKS DO PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS 

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA 

INTEGRACYJNEGO NR 3W LUBLIŃCU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, 

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID 19 Z DNIA 31.08.2020 R. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie zmieniające w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 1386). 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja. Wydane 

na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r.poz.322,374 i 567). 

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN, MZ i GIS punkty otrzymują brzmienie: 

 

I. Bezpieczeństwo dziecka podczas przyprowadzenia go do przedszkola w czasie trwania 

okresu epidemiologicznego. 

 

pkt. 2. 

Przy wejściu do budynku przedszkola należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym 

do budynku przedszkola należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Obowiązek 

dezynfekcji rąk dotyczy osób dorosłych, dzieci myją ręce wodą z mydłem po przyjściu na salę. 

 

  

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, 

zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

 

pkt.4. 

uchyla się 

 

pkt. 6. 

Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. Rodzic jest zobowiązany do 

zmierzenia dziecku temperatury przed przyprowadzeniem go do przedszkola. Jeśli temp. 



 

 

przekracza 37oC dziecko powinno  pozostać w domu. Pracownicy przedszkola sprawdzają 

temperaturę dzieci codziennie rano w salach zajęć w godz. 8oo-9oo. Jeśli temp. ciała dziecka 

przekracza 37oC  rodzic powinien odebrać dziecko z przedszkola. Jeśli dziecko manifestuje, 

przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób 

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka 

z podmiotu. 
 


