
Jak się będzie odbywała  
edukacja przedszkolna?

Świadczenie usług jest organizowane przy maksymalnym przestrzeganiu zasady izolacji 
grup: zajęcia grupy są prowadzone w taki sposób, by unikać kontaktów między dziećmi 
uczęszczającymi do różnych grup zarówno w pomieszczeniach, w których są świadczone 
usługi edukacyjne, jak i na zewnątrz, ogranicza się kontakty między pracownikami z 
różnych grup, dzieci są karmione w pomieszczeniach grupy (jeżeli w pomieszczeniach 
grupy nie ma odpowiednich warunków do zorganizowania posiłków dla dzieci i są one 
organizowane we wspólnej jadalni, w tym samym czasie posiłek spożywać w niej powinni 
dzieci wyłącznie z jednej grupy, zgodnie z ustalonym harmonogramem).

W placówce nie są organizowane wspólne zajęcia dla kilku grup dzieci. Konsultacje 
specjalistów ds. edukacji są świadczone indywidualnie lub w tym samym czasie dla dzieci 
wyłącznie z tej samej grupy.

Jakie środki zapobiegawcze są  
stosowane w placówkach? 

Odpowiedzialnie przestrzegane są wszystkie wymagania dotyczące higieny osobistej 
i pomieszczeń: pomieszczenia są regularnie wietrzone, często dotykane powierzchnie 
są czyszczone, przy umywalkach jest podawane mydło w płynie, urządzenia sanitarne 
są ciągle dezynfekowane.

Stan zdrowia wszystkich przyjmowanych w placówce dzieci oraz pracowników jest 
oceniany dokonując pomiaru temperatury. Dzieci i pracownicy, u których wystąpi go-
rączka (37,3 °C oraz wyższa temperatura) lub (oraz) ostre objawy infekcji górnych dróg 
oddechowych (np. katar, kaszel, trudności w oddychaniu) nie będą przyjmowane do 
udziału w zajęciach edukacyjnych. 

Na co powinni zwrócić uwagę rodzice  
(opiekunowie)?

Podobnie jak pracownicy, przyjmujący dzieci do placówki, osoby towarzyszące dzieciom 
powinny używać przedmiotów zasłaniających nos i usta (maski, respiratory lub inne 
środki). 

Osoby przyprowadzające dzieci powinny przestrzegać wymagań higieny osobistej: 
dezynfekować ręce przy użyciu środków do dezynfekcji rąk, umieszczonych w dobrze 
widocznym miejscu przy wejściu do pomieszczenia; kaszleć lub kichać w wewnętrzne 
zgięcie przy łokciu lub do jednorazowej chustki.

Kiedy zaleca się dziecko  
wychowywać w domu?

Jeżeli dziecko (dzieci) ma chorobę przewlekłą, wymienioną na liście poważnych chorób 
przewlekłych, z powodu których w okresie sytuacji ekstremalnej i kwarantanny osoba 
otrzymuje zaświadczenie o niezdolności do pracy*.

Gdy dziecko (dzieci) mieszka wspólnie z osobami, należącymi do grup ryzyka: osobami 
w wieku powyżej 60 lat i (lub) chorymi na choroby przewlekłe*.
* Lista chorób przewlekłych została zatwierdzona na mocy rozporządzenia ministra  

zdrowia RL nr V-483 z dnia 23 marca 2020 r.


