Aneks nr 1
do Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym "Płomyk Montessori”
w Piekarach Śląskich obowiązującej od 1 września 2020 r. w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozdział III; punkt 1, podpunkt "a" obowiązuje w brzmieniu:
Zgodnie z zapisami:
▪ w Statucie Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” w Piekarach Śląskich (&39;
punkt 1; podpunkty 8,9,10. );
▪ w Procedurze postępowania z dzieckiem chorym obowiązującej w Przedszkolu
Niepublicznym " Płomyk Montessori" w Piekarach Śląskich ( rozdział III punkty: 1,2,3,7 );
▪ a także w związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
1. Rodzic jest zobowiązany do przyprowadzania do przedszkola dziecko całkowicie zdrowe;
a) pracownicy placówki mają możliwość nieprzyjęcia pod opiekę dziecka wykazującego jakiekolwiek
objawy chorobowe; w tym:
▪ infekcje górnych dróg oddechowych: infekcje nosa, gardła zatok i uszu najczęściej
objawiające się katarem, bólem gardła lub ucha, bólem głowy, chrypką, gorączką, kaszlem,
uczuciem ogólnego “rozbicia”, wyczerpania oraz gorączką ( których najczęstszą przyczyną
są wirusy: rynowirusy, koronawirusy, adenowirusy, wirusy grypy i paragrypy oraz szereg
innych.);
▪ bóle brzucha, biegunki, wysypki skórne, wymioty, utrata apetytu i inne.
b) W przypadku, kiedy wymienione w punkcie 1. podpunkcie "a", symptomy są wynikiem
przewlekłej choroby dziecka np. alergii ( lub innej) rodzic, aby wyeliminować sytuacje budzące
niepokój pracowników przedszkola i innych rodziców o możliwości zakażenia ich dzieci, winien
przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt.
c) każdorazowo, przed przyjęciem do placówki, dziecku będzie mierzona temperatura termometrem
bezdotykowym; dziecko z temperaturą równą i przekraczającą 380 stopni C nie będzie mogło
przebywać na terenie placówki (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury będzie
dokonywany trzykrotnie) - zgoda rodziców - załącznik nr 4.
d) o każdej zmianie zdrowotnej dziecka rodzic zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
nauczyciela i administrację przedszkola;

e) w przypadku informacji ze strony przedszkola o zmianach w stanie zdrowotnym dziecka, rodzic
zobowiązuje się niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola, w czasie nie przekraczającym 60 min.,
od momentu pozyskania informacji, do przybycia na teren placówki.

