
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA w  związku z zagrożeniem COVID 19: 

w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi 

na zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

 

Regulamin obowiązuje od 1.09.2021 do odwołania. 

1. Na zajęcia może uczęszczać dziecko  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

Jeśli dziecko z uwagi na stan zdrowia nie uczestniczy w zajęciach przedszkolnych, 

żłobkowych, czy innych specjalistycznych - nie przychodzi również na zajęcia WWR. 

Jeśli przedszkole, żłobek, grupa dziecka, domownicy są objęci kwarantanną nie ma 

możliwości udziału w zajęciach. 

 

2. Rodzice/opiekunowie dzieci, które mają z widoczne objawy choroby (katar, kaszel, 

kichanie oraz podwyższona temperatura) proszeni będą o opuszczenie placówki i udanie się 

do domu. 

 * w przypadku kataru, kichania  alergicznego – obowiązuje zaświadczenie od lekarza 

o takiej sytuacji i możliwości uczestniczenia w zajęciach. 

 

3. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów w trakcie zajęć, rodzic jest 

zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka. 

 

4. Dzieci mogą być przyprowadzane na zajęcia tylko przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i nie pozostających w 

kwarantannie, izolacji domowej. 

 

5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 

6. Po wejściu do szkoły należy  skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk (dziecko i rodzic) i 

stosować maseczkę/przyłbicę – rodzic. 

 

7. Dziecko ma sprawdzaną temperaturę przed rozpoczęciem zajęć. 

 

8. Na zajęcia dziecko przyprowadza jeden opiekun. 

 

9.Rodzic zachowuje dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem i dystans od pracowników 

szkoły min. 1,5 m. 

 



9. Rodzic nie wchodzi na zajęcia – terapeuta przychodzi po dziecko, po skończonych 

zajęciach odprowadza dziecko do rodzica (wyjątek stanowią dzieci przychodzące na zajęcia 

po raz pierwszy, dzieci do lat 3, które mogą bać się rozłączenia z rodzicem). 

 

10. Rodzic czeka na dziecko w wyznaczonym miejscu. W miarę możliwości w zależności od 

warunków pogodowych opuszcza placówkę na czas terapii. 

 

11. Rodzic odbiera dziecko o wyznaczonej przez terapeutę godzinie. 

  

12. Aby zminimalizować możliwość kontaktu, rodzice  przyprowadzają dzieci najwcześniej 

pięć minut przed wyznaczonym czasem zajęć i sprawnie opuszczają placówkę  po ich 

zakończeniu. 

 

WAŻNE! 

Rodzic zobowiązuje się  do natychmiastowego poinformowania koordynatora WWR o 

wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w swoim 

najbliższym otoczeniu. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Ja niżej podpisany/a: 

………………………………………………………………………………………………… 

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zapoznałem/łam się regulaminem bezpieczeństwa dostosowanym do wytycznych sanitarnych w związku z 

zagrożeniem epidemicznym. 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa, przede wszystkim:  

przyprowadzania na zajęcia  tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała., nie pozostającego w kwarantannie, izolacji domowej, ani samemu będąc chorym, 

będąc w kwarantannie. 

 

Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem 

bezdotykowego termometru. 

 

Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

 

Łódź, dnia……………………………………………..                                       ……………………………………… 

          podpis rodzica/opiekuna 


