
PROCEDURY  WZNOWIENIA  DZIAŁALNOŚCI  INTEGRACYJNEGO  PUNKTU  PRZEDSZKOLNEGO
TUPTUSIE W ZW. Z COVID-19
INFORMACJE DLA RODZICÓW
(aktualizacja w dn. 31.01.2020 r. - dot. Zmian w pkt 1)
(aktualizacja w dn. 22.06.2020 r. – dot. zmian w pkt 2aa oraz 4a)
(aktualizacja w dn. 08.06.2020 r. – dot. zmian w pkt 4)
(aktualizacja w dn. 19.05.2020 r. – dot. zmian w pkt 6 i 7)

Drodzy Rodzice,
nareszcie przyszedł czas, w którym możemy na nowo otworzyć przedszkolne drzwi. Bardzo się z tego
cieszymy 

W związku z tym, zobowiązujemy się, że nasze działania będą w najbliższym czasie bardzo rozważne,
abyśmy mogli w jak największym stopniu chronić Dzieci, Państwa oraz samych siebie. 
Istotne  będą  poniższe  zasady.  Być  może  konieczna  będzie  ich  zmiana  wraz  z  dynamicznie
zmieniającymi się okolicznościami. 

1. Wstęp:
a. Integracyjny  Punkt  Przedszkolny  Tuptusie  ustala  niniejsze  zasady  w  oparciu  o

rządowe wytyczne oraz o wewnętrzne regulacje. Celem nadrzędnym dokumentu jest
wyznaczenie  najwyższych  standardów  bezpieczeństwa  podczas  prowadzenia
działalności przedszkola w zw. z COVID-19

b. Jednostka  samorządu  terytorialnego  na  podstawie  dotychczasowych  przepisów
ogólnych może zamknąć wszystkie przedszkola na swoim terenie

2. Dezynfekcja i względy bezpieczeństwa:
a. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie

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

b. Nauczyciele wyjaśniają Dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w
przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone

c. Rodzic przyprowadzający Dziecko do przedszkola przekazuje je nauczycielowi przed
drzwiami wejściowymi w taki sposób, aby nie wchodzić do środka budynku.

d. Dzieci mają zmierzoną temperaturę bezdotykowo podczas wejścia do przedszkola, w
obecności  Rodzica.  Dzieci  z  najmniejszymi  objawami  chorobowymi  nie  mogą  być
przyjęte (katar, kaszel, temperatura powyżej 36,6*C etc). Rodzic zobowiązany jest do
podpisania  oświadczenia  o  bezzwłocznym  odebraniu  Dziecka  w  przypadku
wystąpienia  objawów  infekcji  (katar,  kaszel,  nawet  minimalnie  podwyższona
temperatura etc). Wzór oświadczenia znajduje się na końcu niniejszych wytycznych.

e. Rodzic odbierający Dziecko z przedszkola dzwoni do kadry przez telefon, prosząc o
przygotowanie Dziecka do wyjścia.  Nauczyciel przekazuje Dziecko Rodzicowi przed
drzwiami wejściowymi w taki sposób, aby Rodzic nie wchodził do środka budynku

f. Dziecko może być przyprowadzone oraz odebrane tylko przez jednego z Rodziców.
Osoby  mu  towarzyszące  pozostają  poza  ogrodzeniem  wyznaczającym  teren
przedszkola.  

g. Zajęcia  dodatkowe zostają  zawieszone do odwołania  (np.  rytmika /  j.  angielski  w
Pruszczu Gd.)

h. Leżakowanie nie odbywa się
i. Dzieci  jedzą posiłki  z  zachowaniem odległości  jednego miejsca wolnego pomiędzy

nimi
j. Odkażanie klamek z obydwu stron następuje po każdym otwarciu drzwi wejściowych 
k. Rezygnujemy z przywitania typu podanie ręki, przytulenie, żółwiki etc. Zostają one

zastąpione powitaniem bezkontaktowym lub stuknięciem łokciem lub butem 



l. Pracownicy  firmy cateringowej  nie  wchodzi  do  budynku  przedszkola.  Pojemniki  z
jedzeniem zostawia przed drzwiami wejściowymi. Pracownik przedszkola przenosi je
do kuchni w celu dalszego przygotowania posiłku

m. Usunięcie  z  sal  przedmiotów  i  sprzętów,  których  nie  można  skutecznie
dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki

n. Ograniczenie  do  niezbędnego  minimum  spotkań  wewnętrznych  oraz  spotkań  z
Rodzicami.  Jeśli  są  konieczne,  to  są  przeprowadzane  przy  otwartych  oknach,  z
zachowaniem 2 m odległości

o. Codziennej  dezynfekcji  podlegają:  WC,  nakładki,  zabawki,  powierzchnie  dotykowe
typu klamki, telefon, domofon, włączniki świateł

p. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia
rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk

q. Przygotowanie i  umieszczenie w szatni  potrzebnych numerów telefonów do stacji
sanitarno-epidemiologiczne, pogotowia i innych służb 

r. Rezygnujemy z  tuptusiowych imprez  o  charakterze  „masowym” typu  zakończenie
roku, dzień mamy, taty

s. Fotograf i inne zajęcia prowadzone przez osoby z zewnątrz zostają odwołane  
t. Zatrudniony  zostaje  serwis  sprzątający,  który  codziennie  będzie  dbał  o  czystość

przedszkola
u. Każdy objaw infekcji u pracownika przedszkola oznacza jego niezdolność do pracy
v. Rodzice są mailowo informowani o każdym przypadku infekcji w przedszkolu
w. Ogólnie, na terenie kraju, aktualne pozostają rządowe zasady izolacji społecznej (np.

zakaz spotykania się).  Pracowników i Dzieci nie obowiązują zasady typu zachowanie
odległość 2m, noszenie maseczek i rękawiczek. Jeśli ktoś chce, to może.

x. Na co dzień, wszystkie pomieszczenia w przedszkolu wykorzystywane są zgodnie z ich
przeznaczeniem tzn. odbywają się w nim zajęcia / terapie etc. Wyznaczone zostaje
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych. W takim przypadku zajęcia są przerywane i pierwszeństwo
wykorzystania  ma  izolowana  osoba.  Dziecko  zostaje  pod  opieką  nauczyciela  do
momentu przybycia Rodzica. Ten jest wzywany po odbiór Dziecka w trybie pilnym.
Pomieszczenie  zostaje  wyposażone  w  środki  bezpieczeństwa  oraz  zostaje
zdezynfekowane po opuszczeniu osoby izolowanej 

y. Nie organizujemy wyjść poza teren placówki, np. spacer do parku
z. W  przypadku  pojawienia  się  symptomów  infekcji  lub  wątpliwości  jej  powstania,

natychmiastowy  kontakt  z  Dyrekcją  i  w  zależności  od  sytuacji,  powiadomienie
SANEPIDU. Ustalenie listy Dzieci, Rodziców oraz pracowników oraz przekazanie tych
danych odpowiednim instytucjom. Korzystanie ze wskazań gov.pl/web/koronawirus/
oraz gis.gov.pl.

aa. Plac  zabaw znajdujący  się  na  terenie  przedszkola  traktowany jest  jako  integralna
część placówki.  Opiekunowie powinni zachować dystans między sobą co najmniej 2
m. Należy zapewnić środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki
do umycia rąk oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny. Należy wykonywać
dezynfekcję zabawek oraz przestrzeni placu zabaw w czasie, gdy nie będzie na jego
terenie innych osób. Należy zapewnić właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu
m.in.  poprzez  zlokalizowanie  odpowiedniej  liczby  pojemników  na  odpady
komunalne. Piaskownica jest zakryta i nie może być użytkowana. 

3. Higiena:
a. Wietrzenie pomieszczeń co 1 godzinę
b. Szczoteczki i pasty prosimy wymienić na nowe. Mycie zębów po obiedzie nie odbywa

się
c. Kubeczki do mycia zębów zostają umyte i wyparzone przez pracowników przedszkola
d. Koce oddajemy do wyprania
e. Częste mycie rąk przez Dzieci i kadrę

http://gis.gov.pl/
http://gov.pl/web/koronawirus/


f. Codzienne prowadzenie pogadanki o higienie 
g. Czytamy Dzieciom bajkę o koronawirusie. Powtarzamy ją systematycznie 
h. Przypominanie Dzieciom, aby nie dotykać oczu, uszu, nosa
i. procedura kichanie - kichamy w rękaw jeśli jest długi lub w dłonie jeśli jest krótki i

wtedy  się  odkażamy.  Rodzic  wezwany  po  odbiór  dziecka  w  trybie  pilnym  w
przypadku złego samopoczucia Dziecka

j. Dziecko  nie  przynosi  z  domu żadnych  przedmiotów typu napoje,  poczęstunek na
urodziny, zabawki etc 

k. Każde Dziecko posiada ubrania na zmianę i przechowuje je w workach w szatni 

4. Zajęcia:
a. Przedszkole jest otwarte w dni powszednie w godz. 7:00-17:00
b. Maksymalna ilości dzieci i nauczycieli w placówce w Pruszczu Gdańskim przy wyko-

rzystaniu 3 sal to 19 osób (dzieci i terapeuci)
c. Maksymalna ilości dzieci i nauczycieli w placówce w Rotmance przy wykorzystaniu 2

sal (zerówka + duża zabawowa) to 15 osób (dzieci i terapeuci)
d. Maksymalna ilości dzieci i nauczycieli w placówce w Rotmance przy wykorzystaniu 5

sal (zerówka + duża zabawowa + SI + gabinet logopedy + gabinet psychologa) to 24
osoby (dzieci i terapeuci)

e. Prowadzenie zajęć oraz terapii zarówno w przedszkolu, jak i online. Harmonogram
ustalany  jest  indywidualnie,  po  tym  jak  znana  będzie  rzeczywista  ilość  Dzieci
przebywająca w przedszkolu 

f. Classroom zostaje utrzymany w mniejszym zakresie 
g. Realizujemy podstawę programową 
h. W  najbliższym  czasie  realizujemy  „mały  wrzesień”,  czyli  delikatne  wprowadzenie

Dzieci w zasady przedszkolne
i. Rezygnacja z piątkowego Dnia Zabawki
j. Kontynuujemy działania na rzecz innych – akcje charytatywne / karmniki dla ptaków

(montaż / uzupełnianie)
k. Nie  zaleca  się  uczestniczenia  w  terapiach  osób  towarzyszących  Dzieciom,  poza

uzasadnionymi  przypadkami.  Ostateczną  decyzję  w  tym  zakresie  podejmuje
terapeuta. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona

5. Jeśli  zostaną  ogłoszone  rządowe  wytyczne  nawiązujące  do  powyższych  zasad,  nasze
tuptusiowe będą aktualizowane. 

OŚWIADCZENIE

W zw. ze wznowieniem działalności przedszkoli po kwarantannie spowodowanej COVID-19, 
ja, niżej podpisany zobowiązuję się do przestrzegania zasad wprowadzonych przez Integracyjny Punkt
Przedszkolny  Tuptusie.  Szczególną troskę wykażę w zakresie  bezzwłocznego odebrania  Dziecka w
przypadku  wystąpienia  objawów infekcji  typu  katar,  kaszel  lub  temperatury  powyżej  36,6*C etc.
Zobowiązuję się również do nie przyprowadzania Dziecka mającego powyższe objawy. 
Zgadzam się również na to, że objawy alergii (w tym gównie katar i duszności) również wykluczają
Dziecko z obecności w przedszkolu, ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować pochodzenia tych
objawów, a wszelkie wydzieliny są źródłem przenoszenia wirusa.
Jednocześnie wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu Dziecku termometrem bezdotykowym
na wejściu do przedszkola oraz w każdym uzasadnionym przypadku podczas jego pobytu w placówce.

Data: Podpis Rodzica:


