
Drodzy Rodzice, 

W związku z otwarciem przedszkoli oraz żłobków miejskich od 11 maja 2020 roku, chcemy              
Państwa poinformować o kilku ważnych aspektach, które w najbliższym czasie mogą okazać            
się pomocne.  

W ciągu ostatnich dni, wszystkie przedszkola i żłobki, które od najbliższego poniedziałku            
wznawiają pracę zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt mający zapewnić bezpieczeństwo          
dzieciom, jak i pracownikom placówek. Straż Miejska wraz z pracownikami Urzędu           
Miejskiego w Mielcu dostarczyła do placówek maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, a           
także środki do dezynfekcji.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, przedszkola oraz żłobki mogą zostać otwarte,           
jednak ich praca nadal pozostaje ograniczona. W związku z tym, mieleckie przedszkola oraz             
żłobki miejskie, od 11 maja 2020 do odwołania będą pracować w godzinach 6:00 – 16:00.               
Liczba dzieci w jednej grupie będzie wynosić maksymalnie 12 dzieci. Po wejściu do budynku              
przedszkola dziecku będzie mierzona temperatura. Każdy pracownik przed przyjściem do          
pracy, zobligowany jest także do kontrolowania własnej temperatury ciała. Co ważne, w            
przedszkolu oraz żłobku, dzieci jak i pracownicy nie muszą zakrywać nosa oraz ust. 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola 

Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola tylko przez jedną osobę. Do dyspozycji            
rodziców przy wejściu do budynku znajdować się będzie preparat do dezynfekcji dłoni. Po             
przyprowadzeniu dziecka do budynku, prosimy by ściągnąć dziecku maseczkę oraz          
ponownie ją założyć podczas odbioru. W przedszkolu, do szatni dziecko poprowadzi           
pracownik, a po przebraniu odprowadzi je do sali. Podczas odbioru, po podaniu przez rodzica,              
opiekuna lub osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka, pracownik przyprowadzi je do            
drzwi wejściowych. W obecnej sytuacji, rodzic nie może wchodzić do dalszej części            
przedszkola. Inaczej sytuacja będzie wyglądać w żłobku. Tam rodzic po zdezynfekowaniu rąk            
i przebraniu dziecka w szatni będzie mógł odprowadzić je do odpowiedniej grupy. 

Wyjścia na zewnątrz 

W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci przedszkolne będą korzystały z placu zabaw.              
Urządzenia znajdujące się na jego terenie będą dezynfekowane każdorazowo po pobycie           
jednej grupy. Z użytkowania wyłączone zostają tylko piaskownice. Z placu zabaw korzystać            
będą mogły jednocześnie dwie grupy, przy czym do zadań opiekuna należy zadbanie, by             
dzieci z różnych grup nie kontaktowały się ze sobą. Place zamknięte będą dla rodziców jak i                
osób postronnych. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, w każdej placówce wyznaczone zostało pomieszczenie          
do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. W chwili zauważenia objawów            



chorobowych u dziecka, pracownik powiadomi o tym dyrektora lub osobę go zastępującą,            
niezwłocznie poinformowani zostaną także rodzice dziecka. Do czasu przyjazdu opiekuna,          
dziecko będzie pod stałą opieką pracownika placówki. Rodzice proszeni będą o           
poinformowanie o dalszym stanie zdrowia dziecka. 

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa w związku z obowiązującym na terenie kraju stanem           
epidemii, dostępne będą we wszystkich przedszkolach i żłobkach miejskich wznawiających          
działalność. 

Niezbędne dokumenty do pobrania przez rodziców przed przyprowadzeniem dzieci do          
żłobków i przedszkoli, zamieszczone zostaną na stronach internetowych naszych placówek.  

 

 

 


