
Zasady i procedury bezpieczeństwa dzieci i ich rodziców na terenie  
Niepublicznego Przedszkola „VIVA KIDS” w Warszawie 

w czasie epidemii COVID19 
 
 

1. Do Przedszkola dzieci przyprowadzają tylko osoby zdrowe, nie zamieszkujące z osobą 
przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

2. Do budynku mogę wejść tylko dzieci zdrowe (bez objawów chorobowych) oraz nie zamieszkujące 
z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

3. Do wejścia podchodzimy pojedynczo (rodzic z dzieckiem) z zachowaniem odległości 1,5 – 2 m od 
innych osób. 

4. Przed wejściem do Przedszkola każde dziecko musi mieć zmierzoną temperaturę ciała przez 
wyznaczonego pracownika przedszkola. 

5. Dzieci z podwyższoną temperaturą (powyżej 370C) nie zostaną wpuszczone do budynku, a tym 
samym nie mogą skorzystać z opieki w przedszkolu.  

6. Przed wejściem do budynku Przedszkola dziecko musi zdezynfekować ręce. 
7. Dziecko do szatni oraz sali zaprowadza pracownik placówki, pełniący dyżur w holu. 
8. Rodzic/opiekun prawny nie wchodzi z dzieckiem do budynku Przedszkola. 
9. Do przedszkola może wejść maksymalnie 20 dzieci. 
10. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali z przyporządkowanymi stałymi 

opiekunami.  
11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w maseczkę zakrywającą usta 

i nos. Maseczki muszą być dostarczone do przedszkola w odpowiedniej liczbie (zapewniającej 
komfort dziecku) oraz w podpisanym opakowaniu. 

12. Dzieci mogą nosić maseczkę jednorazową na terenie placówki na życzenie rodzica. 
13. Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku do przedszkola ubranie oraz obuwie wygodne  

i umożliwiające dziecku samodzielne założenie i zdjęcie poszczególnych części garderoby. 
14. Obowiązkiem rodzica jest przygotowanie dziecka na zmiany, wprowadzone w placówce oraz 

właściwe zachowania, które obowiązują w związku z epidemią. 
15. Wszyscy pracownicy placówki czuwają nad częstotliwością i dokładnością mycia rąk przez dzieci. 

Dzieci wycierają ręce tylko ręcznikami papierowymi.  
16. Wywiesić w widocznym miejscu informacje: jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę, jak 

prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, jak skutecznie dezynfekować i myć ręce. 
17. Podczas pobytu na terenie przedszkola i w ogrodzie przedszkolnym, w czasie posiłków czy 

czynności higienicznych – dzieci mają ustaloną odległość od siebie 1,5 m. 
18. Ograniczamy liczbę zabawek w sali, aby ułatwić ich dezynfekowanie po użyciu przez dzieci 

(zabawki plastikowe, które są codziennie dezynfekowane lub myte).  
19. Dziecko nie może przynosić żadnych przedmiotów i zabawek z domu do przedszkola.  
20. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do szczególnej dbałości, aby pomieszczenia  

i sprzęty w placówce były czyste i higieniczne. 
21. Dziecko i jego rodzic/opiekun prawny powinni przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas 

kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub środka 
dezynfekującego. 

22. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z Przedszkola nie wchodzi do budynku – czeka  
na zewnątrz placówki.  

23. Rodzic/opiekun prawny czekając na zewnątrz placówki na dziecko musi zachować bezpieczną 
odległość 1,5 – 2 m od innych osób.  



24. Pracownik pełniący dyżur w holu, zawiadamia nauczyciela grupy  
o odbiorze dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego. 

25. Pracownik pełniący dyżur w holu pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do rodzica / opiekuna. 
26. W Przedszkolu została wypracowana ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami – telefon, baza 

mail, system 4parents.  
27. W przypadku konieczności wejścia rodzica do budynku Przedszkola zobowiązany jest on do 

przestrzegania wszelkich środków ostrożności minimum osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
lub dezynfekcja rąk oraz ochraniacze na obuwie.  

28. Zasady postepowania w przypadku złego samopoczucia dziecka przebywającego na terenie 
przedszkola:  

Ø Telefon do rodzica o złym samopoczuciu dziecka.  
Ø Odizolowanie chorego od innych osób (izolatka). 
Ø Odebranie dziecka z placówki przez rodzica/opiekuna prawnego (do 30 minut). 

27. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii zobowiązani są do podpisania 
oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami i procedurami obowiązującymi w placówce przed 
przyprowadzeniem dziecka (przesłanie na maila: biuro@vivakids.com.pl podpisanego przez 
obojga rodziców skanu oświadczenia) 

28. Telefony do kontaktu ze służbami i urzędami: 
Ø Całodobowa Infolinia NFZ – 800 190 590 
Ø COVID-19 - numer alarmowy (6:00-22:00) – 091 434 04 37 
Ø Informacja telefoniczna dotycząca KORONAWIRUSA (07:25 - 20:00) – 608 229 942 lub 

608 229 963 
Ø Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w W-wie - (22) 620 90 01 do 06, 

wssewarszawa24h@wsse.waw.pl  
Ø Ważne strony internetowe: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus - Serwis Rzeczypospolitej Polskiej  
https://www.gov.pl/web/edukacja - Ministerstwo Edukacji Narodowej  
http://wsse.waw.pl/ - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w W-wie 
 
 
 
 
 


