
Katowice, 11.05.2020 
 

DRODZY RODZICE 

 

JAKO PLACÓWKA DOŁOŻYLIŚMY WSZELKICH STARAŃ, ABY DOSTOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU 

SANITARNEGO  

Z DNIA 04 MAJA 2020 R. W CELU OTWARCIA  

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 58  

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWIACH. 

 

POMIMO PROWADZONYCH DZIAŁAŃ WG WYTYCZNYCH PRZECIWEPIDEMICZNYCH GIS–u  

NIE MOŻEMY PAŃSTWU ZAGWARANTOWAĆ,  

ŻE UCHRONI TO W ZUPEŁNOŚCI PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ I ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID -19. 

 

W TROSCE O BEZPIECZŃSTWO I ZDROWIE DZIECI, APELUJEMY DO RODZICÓW, ABY DO PRZEDSZKOLA PRZYPROWADZAĆ DZIECI, 

KTÓRYCH RODZICE  

NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIĆ OPIEKI  

ORAZ  

DZIECI ZDROWE BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH. 

 
 
PONADTO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH WYTYCZNYCH DLA RODZICÓW: 
 
Zanim przyprowadzą Państwo dziecko do przedszkola, należy pamiętać, aby: 
 

1. Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać  

w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza; 

2. Wyjaśnić dziecku i pilnować, żeby nie zabierało do przedszkola żadnych zabawek czy przedmiotów; 

3. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno się unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce 

wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;                                                                                             

4. Zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa wewnętrznego i reżimu sanitarnego podczas organizacji opieki dla dzieci w przedszkolu w sytuacji 

zagrożenia epidemicznego COVID-19 i z procedurą postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych w tym choroby 

zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19; 

Przyprowadzając dziecko do przedszkola: 

5. Zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki np. maseczkę; 

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania/odbierania dzieci do/z przedszkola w maseczkach i rękawiczkach; 

7. Przyprowadzając/odbierając dzieci do/z przedszkola, zachować dystans społeczny między pracownikami przedszkola jak i innymi dziećmi i ich 

rodzicami -  wynoszący min. 2 m; 

8. Stosować się do zasady, że dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane tylko przez osoby zdrowe; 

9. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien 

stosować te zasady – dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

W przedszkolu: 

10. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic powinien obowiązkowo przekazać wychowawcy lub dyrektorowi 

istotne informacje o stanie jego zdrowia        

11. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka - wypełnić oświadczenia  obowiązujące w przedszkolu; 

12. Każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu przynosić: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój przedszkolny do przebrania 

dziecka.                                                                                               

13. W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie 

przez dziecko maseczki, są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiedniej ich ilości. 

W razie choroby dziecka : 

14. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych  

w czasie pobytu w placówce; 


