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WYTYCZNE DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW  - PROCEDURA PRZYPROWADZANIA  I 

ODBIERANIA DZIECKA Z OŚRODKA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „ŚWIATOWID” 

 

1. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Ośrodka  mają 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka jak i innych dzieci 
i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.  

 
2. Wchodząc do Ośrodka rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce 

(środki do dezynfekcji zostaną udostępnione  przy wejściu w widocznym miejscu, 
niedostępnym dla dzieci). Rodzice/Opiekunowie oraz dzieci powyżej 4 roku życia mają 
obowiązek zasłaniania nosa i ust (nakładanie maseczki). 
 

3. Na zajęcia przyjmowane są tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych 
(wymagane oświadczenie o zdrowiu dziecka).   
 

4. Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia, Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do 
podpisania oświadczenia o stanie zdrowia oraz zapoznaniu się z ryzykiem zarażenia 
(Oświadczenie Rodzica). Bez podpisanego i przekazanego  oświadczenia opiekunowi, 
dziecko nie zostanie przyjęte do Ośrodka. 
Jeżeli dziecko było nieobecne jeden dzień (nie dotyczy weekendu) należy podczas 
następnej obecności przynieść nowe oświadczenie. 
 

5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 
zakażenia, rodzice/ opiekunowie, ma obowiązek poinformować organizatora o tym 
fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. W 
przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest 
dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
wypoczynku.  
 

6. Obowiązuje zakaz przyprowadzania dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy powinni pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  
 

7. Ze względu na ograniczenie przebywania osób trzecich w Ośrodku, dzieci na zajęcia 
mogą jedynie odprowadzać i odbierać rodzice/opiekunowie (w razie trudności 
możliwości odprowadzania/przyprowadzania dziecka na zajęcie przez 
Rodzica/Opiekuna, należy skontaktować się w tej sprawie z opiekunem zajęć). Rodzice 
mają całkowity zakaz przemieszczania się po Ośrodku (w celu innym niż oddanie / 
przyprowadzenie dziecka), poruszają się tylko po wyznaczonej strefie komunikacji. 
Na terenie Ośrodka nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby. Na parterze 
Ośrodka jest możliwość przebywania w oczekiwaniu na dziecko maxymalnie 4 osób w 
strefie oznaczonej. W przypadku gdy wszystkie miejsca są zajęte 5 osoba powinna 
opuścić strefę kawową .  
 

8. Każdorazowe przyjęcie / odebranie jednego dziecka na zajęcia / z zajęć następuje 
zgodnie z zasadą, że przy wejściu do sali może znajdować się maksymalnie jeden rodzic 
z dzieckiem. W przypadku gdy przyjmowane / odbierane jest już jedno dziecko kolejni 
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rodzice z dziećmi będę oczekiwać na swoją kolej na korytarzu (w wyznaczonym 
miejscu) do momentu poproszenia kolejnej osoby, zachowując dystans społeczny.  
 

9. Dzieci na zajęcia powinny być przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby 
zdrowe. 
 

10. Rodzic zobowiązany jest do wyrażenia zgody na pomiar temperatury termometrem 
bezprzewodowym dziecku przez opiekuna zajęć w momencie przyjmowania dzieci pod 
opiekę. Wynik badania niezwłocznie przedstawiany jest rodzicowi. W przypadku 
stwierdzenia podwyższonej temperatury, tj.  370C lub wyższej, jakichkolwiek objawów 
chorobowych katar, kaszel dziecko nie zostaje przyjęte. 
 

11. Dzieci do Ośrodka nie przynoszą żadnych zabawek, koców, poduszek itp. 
 

12. Rodzice / Opiekunowie powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust 
do użycia podczas pobytu na zajęciach.  
 

 
 

 

 

 


