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REGULAMIN DLA RODZICA DZIECKA 
UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA NR 18 W LUBLINIE 

W CZASIE  STANU EPIDEMII  WYWOŁANEJ ZAKAŻENIEM   SARS-CoV-2

Organizacja  opieki nad dziećmi w przedszkolu

1. Do przedszkola można przyprowadzić  wyłącznie zdrowe dziecko ,  bez objawów infekcji  lub
choroby  zakaźnej.  Osoba  przyprowadzająca  i  odbierająca  również  musi  być  zdrowa,  bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Rodzice/opiekunowie  dzieci,  które  do  przedszkola  przyniosą  zabawkę,  powinni  zadbać  o
regularne czyszczenie, pranie, dezynfekcję zabawki. 

3. W  przypadku  odbywania  przez  dziecko  okresu  adaptacyjnego  rodzic/opiekun  za  zgodą
dyrektora może przebywać na terenie placówki z  zachowaniem środków ostrożności (tylko
osoba zdrowa). 

4. Jedna grupa dzieci przebywa, w miarę możliwości organizacyjnych,  w wyznaczonej i stałej sali;
niewskazane jest nadmierne grupowanie się dzieci.

5. Dzieci  po  przyjściu  do  przedszkola  (sali  zajęć)  w  pierwszej  kolejności  myją  ręce  wodą  z
mydłem. Nauczyciele i pozostali pracownicy dopilnowują, aby dzieci stosowały ogólne zasady
higieny w tym m.in.: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania
oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem.

6.  Dzieci  korzystają  z  pobytu  na  świeżym powietrzu  przeważnie  w ogrodzie  przedszkolnym.
Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu. Sprzęt, którego nie
można wyczyścić,  będzie zabezpieczony przed użyciem.  Dzieci mogą korzystać również z
pobytu na świeżym powietrzu–wyjścia na pobliskie tereny rekreacyjne.

7. Sale  zajęć,  części  wspólne  (korytarze)  są   wietrzone  przynajmniej  w  czasie,  gdy  dzieci  nie
przebywają w sali oraz w razie potrzeby, również w czasie zajęć.

8. Wszystkie  sprzęty  na  wyposażeniu  sali,  każdego  dnia  po  zakończonych  zajęciach  są
dezynfekowane środkiem myjąco-dezynfekującym lub umyte z zastosowaniem środka i ciepłej
wody,ściśle  przestrzegając  zaleceń  producenta  środka  do  dezynfekcji.  Dywany  parowane
parownicą. 

9. Prowadzony  jest  monitoring  codziennych  prac  porządkowych,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekowania
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł 
i  powierzchni  płaskich,  w  tym  blatów  w  pomieszczeniach  pracy  i  w  pomieszczeniach  do
spożywania  posiłków.  Toalety  dezynfekowane  są  na  bieżąco.  Regularnie  opróżniane  i
czyszczone pojemniki (kosze) na odpady.

10. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka dezynfekującego. Pracownicy zapoznani są  
z  treścią  kart  charakterystyki.  Przestrzegany  jest  czas  niezbędny  do  wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji. 

11. Wszyscy  pracownicy  zobowiązani  są  do  regularnego  mycia  rąk  wodą  z  mydłem  oraz
dopilnowania, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem, po
powrocie z dworu  i po skorzystaniu z toalety.
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12.  W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk.
13. W  celu  zapewnienia   szybkiej  komunikacji  rodzice  informują  przedszkole  na  bieżąco  o

wszelkich  zmianach  umożliwiających  bezpośredni  kontakt  z  nimi (głównie  aktualizacja
numerów telefonów i adresów mailowych).

14. Osoby  trzecie  przebywające  w  placówce  (tylko  osoby  bez  objawów  chorobowych)
zobowiązane są do przestrzegania procedury bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązującej w
przedszkolu.

Zasady pozostawiania i odbierania dzieci z przedszkola

1. Do budynku przedszkola wchodzimy wejściem głównym ,a  wychodzimy wyjściem bocznym.
2. Wejście do budynku lub chęć odbioru dziecka z przedszkola w godz. 8.30-14.00 sygnalizowane

jest  dzwonkiem,  którego  przycisk  zlokalizowany  jest  przy  wejściu  głównym,  na  ścianie
budynku.

3. W  przedsionku  budynku   umożliwiono  skorzystanie  z  płynu  dezynfekującego  do  rąk  oraz
zamieszczono informację o konieczności dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe, wchodzące
na teren placówki. 

4. Po wejściu do przedszkola rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce, stosownym środkiem
dezynfekującym znajdującym się przy drzwiach wejściowych do szatni.

5. Po wejściu do sali dziecko niezwłocznie pod opieką nauczyciela udaje się do łazienki w celu
dokładnego  umycia rąk w ciepłej wodzie z użyciem mydła.

6. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice nie wyrazili  zgody  na pomiar
temperatury  jego  ciała,  jeśli  zaistnieje  taka  konieczność,  w  przypadku  wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

1. Jeśli  dziecko  przejawia  niepokojące  objawy  choroby  odizolowuje  się  je  w  odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych
osób.

2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka przy użyciu termometru bezdotykowego.
3. Niezwłocznie  powiadamia  się  rodziców/opiekunów  w  celu  ustalenia  dalszego  toku

postępowania.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 18 W LUBLINIE

Monika Sobieska

Regulamin opracowano zgodnie z Wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)


