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Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?
W pierwszej kolejności będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości
pogodzenia pracy z opieką w domu. Proponujemy, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i
przedsiębiorstw

produkcyjnych,

realizujący

zadania

związane

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czy wszystkie przedszkola będą otwarte po 24 maja?
Samorząd we współpracy z dyrektorami przedszkoli dokłada wszelkich starań, by powrót do
działalności przedszkoli po 24 maja był przede wszystkim bezpieczny i zgodny z wytycznymi
władz centralnych.
Otwarcie przedszkola będzie możliwe, jeśli dyrektor placówki w oparciu o deklaracje
rodziców i możliwości organizacyjne będzie mógł wszystkim chętnym zapewnić
bezpieczeństwo pobytu dziecka w przedszkolu.
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Może się zdarzyć, że nie wszystkie przedszkola będą mogły wznowić działalność po 24 maja.
Aktualne informacje z pewnością znajdziecie Państwo na stronach placówki.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?
Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. To stała
zasada, o której zawsze należy pamiętać.
Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie
ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy
kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się
przez obserwację.

Jakie są obowiązki Rodzica, którego dziecko uczęszcza do przedszkola?
•

Zapoznaje się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu.

•

Podpisuje oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującą w przedszkolu procedurą
(procedura będzie umieszczona na stronie przedszkola).

•

Przekazuje dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są
istotne.

•

Nie posyła do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w
izolacji.

•

Przyprowadza do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

•

Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w
drodze do i z przedszkola.

•

Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia
dziecku temperatury.
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•

Wyjaśnia dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych
przedmiotów.

•

Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu,
nosa i ust.

•

Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

•

Jest zobowiązany do odbierania telefonów z przedszkola.

Jak wspierać dziecko podczas epidemii - kilka przydatnych informacji
•

Rozmawiaj z dzieckiem o zaistniałej sytuacji.

•

Używaj łatwych i przystępnych dla dziecka słów.

•

Pamiętaj, że niezrozumiałe dla dziecka treści mogą wywoływać lęk.

•

Bądź przygotowany na wielokrotne powtarzanie informacji lub wyjaśnień.

•

Wielokrotne pytanie o tą samą rzecz są formą poszukiwania przez dziecko wsparcia.

•

Razem z dzieckiem rozpoznajcie i nazwijcie uczucia, które mu towarzyszą, pozwól dziecku
odczuć, że jego pytania, zmartwienia są ważne i właściwe.

•

Dzieci uczą się od dorosłych. Obserwują ich zachowanie i reakcje na wiadomości dotyczące
wirusa. Ważne jest byś zachowywał spokój.

•

Staraj się nie komentować sytuacji związanej z pandemią przy dzieciach.

•

Uświadom dziecko, że osoby dotknięte koronawirusem otrzymują pomoc, to dobra okazja,
by pokazać dzieciom, że gdy dzieje się coś złego, zawsze można zwrócić się o pomoc

•

Warto zastanowić się nad wprowadzeniem do codzienności relaksacji, z użyciem muzyki do
tego przeznaczonej lub bajek.

•

Pamiętaj, że dziecko w wieku przedszkolnym rozwija się głównie poprzez ruch.

•

Zadbaj o wspólne spędzanie czasu na zabawach ruchowych.
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Uprzedź dziecko, że przedszkole może wyglądać teraz trochę inaczej:
•

Panie będą nosiły czasem maseczki (jakby bawiły się w lekarza), albo przyłbice (trochę
jak kaski strażaków).

•

Na sali będzie trochę mniej dzieci niż zazwyczaj (będzie więcej miejsca na zabawę).

•

Zapewnij, że w przedszkolu jest bezpiecznie, a panie jak zwykle pomogą we wszystkim.
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Jak będzie zorganizowane przyprowadzanie dzieci do placówki?
•

Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko
z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (zaleca się, aby ta osoba. która
przyprowadziła również odebrała dziecko).

•

Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic odkaża ręce płynem
do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.

•

Organizację przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola ustala dyrektor
dostosowując ją do wytycznych GIS.

•

Każdy rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki (lub
zdezynfekować ręce). W szatni należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami 2 metry.

W jaki sposób w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo
sanitarne?
Placówka jest wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji
umieszczony przy wejściu do budynku. Każda grupa dzieci będzie przebywać w
wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w salach będą
dezynfekowane po każdym posiłku.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?
Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie
pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w
jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować.
Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia
dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale
pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, by dzieci
wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.
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Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne dla dzieci?
Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa. Dzieci będą spożywać posiłki w małych grupach.

Gdzie mogę uzyskać informacje na temat funkcjonowanie przedszkola ?
• na stronie internetowej przedszkola,
• można uzyskać informację poprzez wysłanie pytanie na pocztę elektroniczną przedszkola,
• telefonicznie,
• od pracownika przyjmującego dziecko do przedszkola,
• przez stronę Facebook przedszkola ( jeśli przedszkole posiada).

Gdzie można uzyskać pomoc?
1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna:
• 518 097 443 (w godzinach 7:00 - 21:35)
• 609 794 670 (telefon alarmowy całodobowy)
2. Telefon alarmowy - 112
3. Straż Miejska – 986
4. Pogotowie Ratunkowe – 999
5. Całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590
6. https://www.poznan.pl/koronawirus/
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Drodzy Rodzice!
W tym trudnym dla wszystkich czasie nie zapominajmy o najmłodszych, którzy widzą
i słyszą co się dokoła dzieje. Proszę, zapoznajcie się Państwo z „bajkami”. Sami zdecydujcie,
którą zaprezentujecie dziecku. Pozwoli to Waszym pociechom zrozumieć o co tyle
zamieszania z tym koronawirusem:


https://dzieciecapsychologia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Je%C5%BCykBartek.pdf



https://www.cmverona.it/cmv_content/uploads/2020/03/ITA-PL-GUIDAGALATTICA-AL-CORONA-VIRUS.pdf?



https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf



https://www.medexpress.pl/uploads/files/20200315-121750-dzieci-koronawirusporadnik.pdf
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