
Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka w związku z wystąpieniem COVID-19

Obowiązuje od 25 V 2020 r do odwołania

1. Na zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może uczęszczać jedynie 
dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. W przypadku niepokojących objawów ( gorączka, 
kaszel, wysypka, biegunka i inne) opiekun może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola. 
2. Dzieci przyprowadzane mogę być jedynie przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.         
W przypadku niepokojących objawów personel może odmówić wpuszczenia rodzica/opiekuna na 
teren placówki. 
3. Zabrania się przyprowadzania dzieci, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub              
w izolacji. 
4. Każdy rodzic/opiekun prawny przed wejściem do placówki zobowiązany jest do skorzystania      
z płynu dezynfekującego do rąk, oraz posiadania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust oraz 
nosa (maseczki i rękawiczki we własnym zakresie).
5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi jedynie do przestrzeni wspólnej-szatnia.

6. Do placówki może wejść tylko 1 opiekun.

7 . Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w 
odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 2m oraz 
stosowania się do zaleceń personelu.

8. Wyznaczona osoba z personelu technicznego odbiera dziecko od rodziców i przyprowadza           
do gabinetu, a po skończonych zajęciach odprowadza do szatni i oddaje rodzicowi.

9. Po wyjściu z szatni dziecko myje ręce.

10. Rodzic przyprowadza dziecko na konkretną godzinę i odbiera o ustalonej godzinie (w  szatni 
przedszkola).
11. Zaleca się, aby rodzic/opiekun prawny zminimalizował czas przebywania w placówce.

12. Dzieci mogą mieć przy sobie własny napój w zamkniętej butelce.

13. Gabinety będą wyposażone tylko w te przedmioty, które można zdezynfekować każdorazowo 
po zakończonej terapii.

14. Po każdej terapii blaty, krzesła i inne przedmioty zostaną zdezynfekowane , a gabinet 
wywietrzony.

15. Do czynności higienicznych dziecka w toalecie będzie wyznaczona konkretna osoba, która 
będzie odpowiednio zabezpieczona.

16. W razie wystąpienia objawów chorobowych dziecko lub personel będzie umieszczone                
w izolatce.

17. Każdorazowa nieobecność dziecka lub terapeuty w przedszkolu musi być zgłoszona                       
i odnotowana z podaniem przyczyny nieobecności przed rozpoczęciem zajęć.


