
Informacja dla rodziców o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z pójściem 

dziecka do przedszkola  

W związku z trwającą pandemią COVIOD – 19  przypominamy o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa oraz czynnikach ryzyka:  

1. Należy często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.  

2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 2 metry).  

3. Należy unikać dużych skupisk ludzi.  

4. Nie powinno dzielić się jedzeniem np. chipsami z jednej paczki.  

5. Nosiciel wirusa zakaża podczas kaszlu, kichania, mówienia. Jeśli jednak dotkniesz czegoś, co miało 

kontakt ze śliną osoby zakażonej, a potem dotkniesz twarzy – okolic nosa, oczu, uszu i ust, możesz się 

zakazić.  

6. Zazwyczaj choroba przebiega u dzieci łagodnie. Nie znaczy to jednak, że nie zakażają się wirusem, 

nie chorują, ani że nie mogą zakazić innych osób. Cięższą postacią choroby zagrożone są osoby z 

obniżoną odpornością lub towarzyszącymi chorobami przewlekłymi.  

7. Odnotowano przypadki, kiedy osoba bez jakichkolwiek objawów chorobowych zakaziła swoich 

bliskich.  

8. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną 

odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.  

Rodzicu, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji:  

1. Przekaż dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.  

2. Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń 

lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.  

3. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.  

4. Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

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

6. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.  

7. Zwróć dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

Zgodnie z wytycznymi, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać 

inne dzieci Dyrektor Placówki ma prawo odmówić wpuszczenia dziecka do Przedszkola. 

 

 

…………………….…………………………………………………………….. 

( data  imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna )   


