
Mikołów, dnia 15.05.2020 rok 

 

Dodatkowe obowiązki rodziców 

 

1. Podstawa prawna 

• Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wytyczne dla instytucji opieki 

nad dziećmi do lat 3 z dnia 4.05.2020 Https: //gis.Gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-

przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-

sars-cov-2/ 

• Komunikat MEN: Otwieramy przedszkola od 6 maja br. Http: // www. Kuratorium. 

katowice.pl/index.php/wazne/komunikat-men-otwieramy-przedszkola-od-6-maja-br/ 

• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 r. – 

Koronawirus SARS-CoV-2 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3. 

 

 

I. Dodatkowe obowiązki rodzica/ opiekuna: 
1. Rodzic/ opiekun powinien w szczególności: 

• Przekazywać dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które 

są istotne. 

• Przyprowadzać do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosować 

się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji. 

• Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierzyć dziecku temperaturę. 

• Nie posyłać do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. 

• Wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

• Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślić, że powinno 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

Podawać ręki na przywitanie. 

• Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. Rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z placówki. 

• Dzieci powyżej 4 roku życia posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające ich 

z obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do placówki mogą być bez maseczek. 

2. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający dzieci powinni zachować dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników, innych rodziców i dzieci wynoszący min. 2 m. 

3. Rodzic/ opiekun nie może wchodzić do placówki, musi poczekać, aż pracownik placówki sprawdzi 

temperaturę dziecka. 

4. Rodzic/ opiekun musi dostarczyć zgodę na pomiary temperatury dziecka 

5. Rodzic/ opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć ubrane rękawiczki i zakryte usta 

i nos. 

6. W przypadku uzyskania informacji, że u dziecka będącego w placówce zaobserwowano 

podwyższaną temperaturę lub inne objawy chorobowe rodzic/ opiekun powinien niezwłocznie 

przyjechać po dziecko i stosować się do zaleceń miejscowo powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

7. Powrót dziecka (po chorobie/ zawieszeniu przez Dyrektora) jest możliwy 

po wyzdrowieniu dziecka z jednoczesną dostarczeniem zaświadczenia od lekarza. 
 


