
 

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA 

SAMORZĄDOWEGO „POD DĘBEM” W KAROLEWIE 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 
Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

§ 1 

 

Cel i przedmiot procedury 

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia 

zagrożenia występowania w przedszkolu choroby zakaźnej COVID-19 oraz 

zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci zdrowych. 

2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie 

chorym oraz zasad funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii COVID-19. 

 

§ 2 

 

Organizacja pracy w przedszkolu 

 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez 

rodziców/opiekunów upoważnionych na piśmie i bez objawów chorobowych  

sugerujących chorobę zakaźną.  

3. Jedna grupa dzieci w miarę możliwości przebywa w jednej wyznaczonej sali. 

4. Do danej grupy w miarę możliwości organizacyjnych przyporządkowani są ci sami 

opiekunowie. 

5. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 

dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m
2
; w przypadku liczby 

dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt 

dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m
2
, jednakże 

powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m
2
  

6. W sali przedszkolnej do dyspozycji dzieci pozostają zabawki i przedmioty, które 

można zdezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, należy 

je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. 

7. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów. 

8. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

9. W miarę możliwości organizacyjnych poszczególne grupy nie mają kontaktu ze sobą. 



10. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min 1,5 m. 

11. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

12. Osoby trzecie przebywają na terenie przedszkola tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa). 

13. W przedszkolu znajduje się termometr bezdotykowy na każdej kondygnacji 

przynajmniej po jednej sztuce.  

14. Rodzic jest zobowiązany wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, w czasie 

pobytu dziecka w przedszkolu.   

15. Jeżeli dziecko wykazuje niepokojące objawy chorobowe należy odizolować je 

w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką wychowawcy i  niezwłocznie zawiadamia 

się rodziców dziecka w celu pilnego odebrania z przedszkola. 

16. Po odebraniu dziecka przez rodzica wszelkie powierzchnie z którymi dziecko miało 

kontakt zostają niezwłocznie zdezynfekowane. 

17. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej 

odległości od osób trzecich.  

18. W przedszkolu pracować mogą tylko osoby zdrowe bez objawów chorobowych. 

19. W razie zaistnienia objawów chorobowych u dziecka bądź pracownika zawiadamia się 

bezzwłocznie dyrektora przedszkola. 

20. Każdego dnia sporządzana jest lista osób trzecich przebywających danego dnia 

w przedszkolu w postaci listy wejść w holu głównym. 

 

§ 3 

 

Korzystanie z placu zabaw na terenie przedszkola 

 

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela. 

2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad 

ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.  

3. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  

4. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej grupy. Dzieci 

z poszczególnych grup nie mogą się mieszać.  

5. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń 

znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie 

(woźne) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń. Wyniki kontroli oraz 

informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje się w karcie 

Monitoringu codziennych prac porządkowych. 

6. Przed wejściem dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien:  

• sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały 

zdezynfekowane w tym dniu, 

• upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw znajduje się już 

w budynku przedszkolnym,  



• przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu 

i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,  

• zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci,  

• polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się 

za ręce,  

• w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci.  

7. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub 

zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do 

ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów 

stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. 

skrawki materiałów opatrunkowych). 

9. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się 

w przedszkolu tylko pod opieką pomocy nauczyciela, która dopilnuje, by dziecko po 

pobyciu w toalecie umyło ręce.  

10. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki powinny być zamknięte.   

11. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela.  

12. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby 

umyć ręce.   

13. Na przedszkolnym placu zabaw zabronione jest przebywanie dzieci 

z rodzicami/opiekunami.    

 

§ 4 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola 

 

1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach 6.30 – 8.15 (wg zadeklarowanych godzin). 

Po godzinie 8.15 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola. 

2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do/z przedszkola odpowiadają 

rodzice. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z przedszkola muszą 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra.  

4. Rodzice dzieci, które pierwszy rok uczęszczają do przedszkola (dotyczy dzieci 

uczęszczających do starej części przedszkola – Żabki i Jeżyki), mogą wchodzić 

z dziećmi do przestrzeni wspólnej (szatnia) z zachowaniem zasady – 1 rodzic 

z dziećmi/dzieckiem, z przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności – osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Jednorazowo, maksymalnie 

w szatni przebywać może 5 dzieci i 5 opiekunów. Nadzorować będzie wyznaczony 

pracownik. Odbiór dzieci odbywa się w ten sam sposób. 

5. Rodzice dzieci, które uczęszczały już do przedszkola (dotyczy dzieci uczęszczających 

do nowej części przedszkola – Biedronki, Motylki i Pszczółki), doprowadzają dziecko 

tylko do przedsionka, tak dziecko odbierane będzie przez wyznaczoną osobę 



i odprowadzane do sali. Rodziców, opiekunów obowiązują  również środki 

ostrożności wymienione w punkcie 5. 

6. Rodzice dzieci dojeżdżających zobowiązani są do zapoznania się z Zarządzeniem nr 

90/2020 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r, w sprawie wprowadzenia 

dodatkowych środków zabezpieczających podczas dowozów i odwozów dzieci na 

czas epidemii. 

7. O godzinie 8.15 przedszkole zostaje zamknięte, pracownicy przechodzą do innych 

swoich obowiązków. 

8. Bieżące sprawy będą przekazywane bezpośrednio przy odbiorze dziecka, natomiast 

dłuższe rozmowy będą odbywały się jedynie w formie telefonicznej. 

9. Dyrektor przedszkola może wprowadzić obowiązek mierzenia codziennie temperatury 

wszystkim dzieciom o wyznaczonej godzinie. Jeśli dziecko będzie miało 

podwyższoną temperaturę ciała,  rodzice muszą je odebrać z przedszkola.  

 

§ 5 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przed wejściem do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji oraz informacja 

o obowiązku dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola. 

2. Nauczyciele i pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby 

robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po 

powrocie z placu zabaw oraz po skorzystaniu z toalety. 

3. Dokonuje się dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników 

i powierzchni płaskich, w tym blatów oraz miejsc, które są często dotykane w salach 

pod każdą nieobecność dzieci – dyrektor dokonuje monitoringu codziennych prac 

porządkowych. 

4. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, 

ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia 

i cyrkulacji powietrza. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

6. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości przechowywane są w zamkniętych 

szafkach. 

7. Pracownicy przedszkola w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej, rękawiczki jednorazowe, przyłbice lub maseczki, odzież ochronną.  

8. W miejscach mycia rąk i dezynfekcji są umieszczane instrukcje mycia rąk 

i dezynfekcji. 

9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

10. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

§ 6 

 



Postępowanie na  wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka lub personelu  

 

1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik przedszkola, 

u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból 

mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 38
0
C. U dzieci 

objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.  

2. W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane 

o zakażenie COVID-19 powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio 

wyposażonym pomieszczeniu przedszkolnym.  

3. Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego 

postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi. 

4. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika 

przedszkola do dyspozycji nauczycieli i pracowników w sekretariacie i na tablicach 

ogłoszeń znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb 

medycznych. 

 

I. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego 

pracownika przedszkola: 

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w przedszkolu zaobserwuje co najmniej jeden 

z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna: 

1) osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną 

dla otoczenia,  

2) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-

epidemiologiczną (tel: 65 5721475), 

3) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób 

pracujących w przedszkolu, 

4) powiadomić dyrektora przedszkola o swoim podejrzeniu i podjętych 

działaniach 

lub 

powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do 

szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta 

nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma 

możliwość wysłania karetki.  

2. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital. 

3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do 

szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie 

w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 

4. Dyrektor przedszkola mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika 

zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz 

organu prowadzącego przedszkole. 

5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad 

oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora. 

6. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny opiekę 

nad oddziałem przejmuje inny nauczyciel. 

 

II. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:  



1. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora przedszkola 

o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach. 

2. Dyrektor wyznacza pracownika przedszkola i kieruje go do oddziału, w którym 

przebywa dziecko. 

3. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do 

wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację. 

4. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę 

i bezpieczeństwo.  

5. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę 

(jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, 

rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania. 

6. Dyrektor przedszkola:  

1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się 

z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania, 

2) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-

epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka 

będącego pod opieką przedszkola. Pracownik stacji na podstawie wywiadu 

rekomenduje sposób postępowania. 

3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 

112.  

7. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka 

i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach. 

8. Po przyjeździe rodziców do przedszkola opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice 

i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

9. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub pracownika 

zalecany okres izolacji wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub pracownik przedszkola 

mają obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania się do wydanych nakazów 

i wskazań leczniczych. 

10. Pracownicy przedszkola i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym 

o chorobę zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania 

zapobiegającego szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie 

wskazań leczniczych i wypełnienie określonych przepisami obowiązków ponoszą 

osobiście odpowiedzialność.   

11. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki 

i wykonania testów na obecność wirusa państwowy, powiatowy inspektor sanitarny 

zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują 

dalsze kroki profilaktyczne.  

12. Dyrektor przedszkola mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka 

zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

13. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący o sytuacji oraz wspólnie 

z Burmistrzem może podjąć decyzję o konieczności usunięcia 

i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego w sprawie. Dezynfekcja 

wysokiego poziomu pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu 

z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia przedszkola 

na pewien czas.    



14. Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt 

z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem przedszkola powinna zostać 

podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci 

uczęszczających do przedszkola. 

 

III. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dyrektora przedszkola: 

1. Sekretarka powiadamia społecznego zastępcę dyrektora. 

2. Zastępca postępuje w taki sam sposób, jak dyrektor w przypadku podejrzenia 

zakażenia koronawirusem dotyczącego nauczyciela lub innego pracownika 

przedszkola. 

 

§ 7 

 

Stosowanie zasad higieny przez dzieci 

 

1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach 

sanitarnohigienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie 

odpowiedzialna jest woźna oddziałowa.  

2. Nauczyciel w pracy z dziećmi zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko 

koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez 

obserwację dobrego przykładu.  

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych 

przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.  

4. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, 

zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas 

zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwróć ich 

uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.  

5. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie: 

•   przed jedzeniem,   

•   po skorzystaniu z toalety,  

•   po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,  

• po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać 

zanieczyszczone koronawirusem (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować 

bezobjawowo),  

• po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

6. Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się 

tylko jedno dziecko.  

7. W razie potrzeby nauczyciel powinien zademonstrować dzieciom jak poprawnie 

należy myć ręce, żeby usunąć z nich wirusa.   

8. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas kaszlu 

i kichania. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się 

wirusa należy pokazać dzieciom, w jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym łokciem.  

Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak 

najszybciej wyrzucona do zamkniętego kosza a ręce umyte wodą i mydłem.  

 

 



 

 

Procedura wchodzi w życie dnia 01.09.2020 r. do czasu zniesienia epidemii lub zmiany 

przepisów. 

 

Zapoznałam/łem się z procedurą 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

……………………………….... 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 do Procedury funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii COVID-19 

 

………………………………….    …………………………………… 
             Imię i nazwisko dziecka        miejscowość, data  

………………………………… 
 Nazwa grupy 

 

OŚWIADCZENIE 



 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1) zdaję sobie sprawę, że mino wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych 

i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, na terenie przedszkola może dojść 

do zakażenia Covid-19; 

2) w sytuacji zarażenia mojego dziecka na terenie przedszkola nie będę wnosił/a skarg, 

zażaleń, pretensji do organu prowadzącego ani do dyrektora przedszkola, będąc 

całkowicie świadom/a zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji 

w kraju.  

 

Ponadto oświadczam, że : 

1) przyprowadzane przeze mnie dziecko jest w pełni zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, gorączka); 

2) dziecko jest przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe; 

3) ani ja, ani nikt inny z mojej rodziny nie przebywa w obecnej chwili na kwarantannie, 

ani nie zarządzono w stosunku do nich żadnych środków zapobiegawczych 

związanych z Covid-19; 

4) dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące;  

5) zapoznałem/am się i będę przestrzegał/a obowiązującej w przedszkolu procedury 

związanej z reżimem sanitarnym; 

6) wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.  

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora przedszkola, gdy ktoś z mojej 

rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na  Covid-19. 

 

 

……………………………..                                                         …….........…………………...    

 podpis matki/prawnej opiekunki                                             podpis ojca/prawnego opiekuna  

 


