Zasady obowiązujące dzieci w przedszkolu
w czasie pandemii

Żeby wszyscy byli zdrowi i bezpieczni w przedszkolu musimy przestrzegać pewnych zasad.
Jak już pewnie wiesz jest nowy wirus, od którego ludzie (zwłaszcza starsi) chorują. Wirus jest
malutki i go nie widać, więc musimy go przechytrzyć – razem na pewno damy radę!

Dlatego poprosimy Cię o przestrzeganie kilku nowych zasad w czasie pobytu w przedszkolu.
1. Nie przynoś do przedszkola z domu żadnych zabawek ani książek, dotyczy to również
pluszaków, kocyków. Wiemy, że trudno Ci bez nich, ale można przenieść wirusa na
zabawkach.
2. W przedszkolu trzeba przestrzegać różnych zasad – po wejściu do przedszkola
wyrywkowo zostanie Wam zmierzona temperatura - magicznym termometrem, bez
dotykania.
3. W wiatrołapie, czyli pierwszym pomieszczeniu w przedszkolu trzeba będzie pożegnać
się z rodzicem/opiekunem.
4. Panie będą na Was czekać w szatni i pomogą Wam się przebrać. Zadadzą kilka pytań
Waszym rodzicom. Wszystko w trosce o nasze i Wasze zdrowie.
5. W szatni przebierz się tak szybko jak potrafisz. Chodzi o to, że nie może być na raz w
jednym pomieszczeniu za dużo osób, a inni też potrzebują się przebrać.
6. Daj całusa mamie lub tacie i dzielnie pomaszeruj do szatni. Rodzice nie mogą pójść z
Tobą – ale taki Zuch jak Ty na pewno da radę!
7. Zaraz po wejściu do sali idź najpierw dokładnie umyć ręce. Będziemy sobie
przypominać jak to zrobić, żeby na pewno wygonić z nich wszystkie wirusy. Prosimy,
żebyś często i dokładnie mył ręce.
8. Choć to bardzo trudne nie podawaj ręki na powitanie, ani nie przytulaj się do nikogo.
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9. Dorośli w przedszkolu mogą mieć na twarzy maseczki lub przezroczyste osłonki –
przyłbice. Pewnie śmiesznie w nich będą wyglądać i czasem trudno będzie rozpoznać
kto to. To dlatego, żeby nie zarazić Cię koronawirusem.
10. Żeby się nie zarazić się wirusem, nie będziemy myć zębów.
11. Jeśli chcesz się napić wody, powiedz o tym pani.
12. Przy kichaniu i kasłaniu koniecznie pamiętaj, żeby robić to w łokieć. Kiedy
wydmuchasz nos od razu wyrzuć chusteczkę do kosza i idź umyć ręce.
13. Wiemy, że bardzo stęskniłeś się za kolegami. Niestety dla Waszego dobra lepiej
będzie, jeśli będziecie bawić się osobno.
14. Z sali zniknęło dużo zabawek. Musieliśmy schować wszystkie te, których nie da się
łatwo zdezynfekować – czyli wyczyścić z nich wszystkich zarazków. Z tego samego
powodu nie ma dywanu.
15. Prosimy, żebyś do zabawy, rysowania, jedzenia siadał przy stoliku zawsze na swoim
wyznaczonym miejscu.
16. Rysować będziemy swoimi kredkami. Jeśli chcesz rysować weź kartkę, swoje kredki i
usiądź przy stoliku, na swoim miejscu. Po skończonym rysowaniu odłóż kredki i
rysunek na wyznaczone miejsce.
17. W czasie relaksu po obiedzie Pani wskaże Ci Twoje miejsce na podłodze, tak żeby
zachować odstępy od innych Dzieci.
18. Panie będą czytać książki, puszczać muzykę, albo o czymś opowiadać. Pokażą Ci
wtedy, gdzie masz usiąść, tak żeby zachować odstęp od innych dzieci. Podobnie jak w
przypadku relaksu absolutnie nie zmieniaj miejsca i nie przysuwaj się do innych
dzieci.

Rozumiemy, że pamiętanie o tych wszystkich zasadach i przestrzeganie ich może być dla
Ciebie trudne, ale uwierz one są po to, żeby nikt nie zachorował, ani Ty, ani twoi Rodzice i
Rodzeństwo, ani żadna z Pań w przedszkolu. Musimy razem pokonać tego okropnego wirusa.
Pomożesz nam?
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