
Zesp6l Szk®!no-Przedszkolny nr 6 w Lodzi

ZESP0lszK0lNO.PRZEDSZKOLNYnr6
Szkcha Podstawowa nr 158 i Przedszkole Miejskie nr 94

92-10816d£,  ul. janosika 136

tel./fax42 67925 64    REGULAMIN  PRZYPROWADZANIA, ODBIERANIA I  P0BVTU  DZIECI

W PRZEDSZKOLU MIIEJSKIM  NR 94 W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 6 W [ODZI

W CZASIE TRWANIA STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEG01  EPIDEMII

1.     Rodzice przyprowadzaja i odbieraja dziecj z przedszkola w deklarowanych godzinach.

2.     Rodzice i opiekunowie przyprowadzajacy/odbierajacy dzieci do/z przedszkola  maj.a zachowa6

dystans spoteczny w odniesieniu do pracownik6w przedszkola jak i innych dzieci i ich rodzic6w

wynoszacy min.1,5 in.

3.     Rodzice moga wchodzi6 z dzie€mi wytacznie do przestrzeni wsp6lnej. plac6wki, tj. przedsionka,

z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem/dzie€mi uczeszczaj.acymi do przedszkola.

4.     Rodzic musi  mie€ zakryty  nos  i  usta  oraz  zdezynfekowa¢  przy wejsciu  rece  (r6wnie2 jesli  rna

rekawiczki).

5.     Do   przedszkola   moze   uczeszcza¢  wytacznie   dziecko   zdrowe,   bez   objaw6w   sugerujacych

chorobe (in.in. kaszel,  katar, podwyzszona temperatura ciata).

6.     Dziecko   przyprowadzone   do   przedszkola   bezposrednio   po   wej.Sciu   do   budynku   zostaje

poddane  mierzeniu  temperatury  ciata  termometrem  bezdotykowym   przez  wyznaczonego
pracownika plac6wki.

7.     Jezeli temperatura ciata wynosi 37,5°C i wiecej., dziecko nie zostanie przyj.ete do przedszkola.

8.     Brak  pisemnej  zgody  rodzica  na  pomiar  temperatury  ciata  dziecka  skutkuje  nieprzyj?ciem

dziecka do przedszkola.

9.     Dzieci do przedszkola sa przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
10.  Je2eli  w  domu  przebywa  osoba  na  kwarantannie  lub  izolacji  w  warunkach  domowych  nie

wolno przyprowadza€ dziecka do przedszkola.

11.  Jesli  dziecko  manifestuj.e,  przejawia  niepokojace  obj.awy zostaje  odizolowane  do  odrebnego

pomieszczenia,  o  sytuacj.i  powiadamiany jest telefonicznie  rodzic,  kt6ry zobowiazany jest do
niezwtocznego odbioru dziecka z przedszkola.

12.  Rodzice zobowiazani  sa do  pozostania w statym  kontakcie telefonicznym  oraz do  biezacego

informowania o ewentualnej zmianie numeru telefonu.
13.  Dziecko nie mo2e zabiera6 ze soba do przedszkola jakichkolwiek przedmiot6w i zabawek.

14.  W  sali,  w  kt6rej.  przebywa  grupa,  zostaj.a  usuniete  przedmioty  i  sprzety,  kt6rych  nie  mozna

skutecznie upra€ lub dezynfekowa6.

15.  Sale, w kt6rych przebywaja dzieci, sa wietrzone co najmniej. raz na godzine.
16.  Przedszkolny plac zabaw zostaj.e wytaczony z uzytkowania.

17.  Nie organizowane sa Zadne wyjscia poza teren przedszkola.

18.  Dzieci   korzysta6   beda   z   pobytu   na   Swie2ym   powietrzu   na   terenie   Zespotu   Szkolno   -
Przedszkolnego nr 6 przy zachowaniu mozliwie maksymalnej odlegtosci i zmianowosci grup.

19.  Rodzice  zobowiazani  sa do  regularnego  przypominania  dzieciom  o  podstawowych  zasadach

higieny,   unikania  dotykania  oczu,   ust  i   nosa,   czestego  mycia  rak    i   nie  podawania  ich  na

powitanie.
20.  Przestrzenie  wsp6lne,  sale,  toalety  sa  regularnie  dezynfekowane  zgodnie  z  obowiazujacymi

procedurami.
21.  Rodzice  zobowiazani  sa  do  ztozenia  oswiadczenia,  Ze  w  miejscu  zamieszkania  lub  pobytu

dziecka  nie  przebywaja osoby na  kwarantannie  ani  w izolacji  domowej oraz oswiadczenia,  iz
zapoznali   sis   z powyzszym   regulaminem.   Brak  w.   w.   oswiadczeh   skutkuje   nieprzyjeciem

dziecka do przedszkola.
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