
„Organizacja opieki nad dziećmi z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej
Górze w trakcie trwania pandemii Coronawirusa”

Proszę o dokładną odpowiedź na pytania, które pozwolą na lepsze poznanie
możliwości  stworzenia  bezpiecznych warunków  funkcjonowania  dzieci  w
przedszkolu. Ankieta nie jest anonimowa ze względu na potrzebę zbadania
konkretnych danych. 

Imię i nazwisko dziecka.............................................................................

Imię i nazwisko Rodziców/Opiekunów dziecka …...................................
…................................................................................................................

E-mail kontaktowy …..............................................................................

Telefon  aktywny  do  natychmiastowego  kontaktu  ….................................
…................................................................................................................

1.  Czy  są  Państwo  zainteresowani  przyprowadzeniem  dziecka  do
przedszkola w czasie epidemii Covid 19?

 Tak

 Nie

2. Jeżeli tak proszę podać zakres czasowy od kiedy?

 Od początku otwarcia przedszkola tj. od 25 maja 2020 r.

 Inna data …................................................................

 Inne możliwe terminy rozważane przez Państwa …......
….........................................................................................

3. Jakie godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarujecie Państwo ?

 Godziny od.............. do ...................

 Godzina przyjścia dziecka ...........................

 Godzina odbioru dziecka.................................



4.  Czy  obydwoje  Państwo  jesteście  zatrudnieni  i  niezbędna  jest  opieka
przedszkolna do wykonywania pracy?

Tak

Nie

Jeżeli  tak,  to  konieczne  będzie  dostarczenie  zaświadczeń  o
zatrudnieniu i godzinach pracy z Państwa zakładów pracy.

5. Czy spełniają Państwo, któryś z warunków wskazanych w wytycznych
GIS i MZ do uzyskania pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola?

 Pracuję w służbach medycznych

 Pracuję w służbach mundurowych

 Pracuję  w  przedsiębiorstwie  realizującym  zadania  związane  z  
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Inne ważne (wskazać dokładnie jakie) 
…………………………………............................................
……………………………………………………

6. Jakie trudności mogą pojawić się u dziecka według Państwa w czasie jego
pobytu w przedszkolu?

 Częsta  zachorowalność  związana  z  alergią  lub  innymi      
dolegliwościami

 Zbytnia ruchliwość

 Zbytnia otwartość do innych dzieci

 Częsty dotyk, przytulanie

 Nie  potrafi  dokładnie  zasłaniać  ust,  nosa  przy  wydmuchiwaniu  czy
kichaniu

 Nie jest samodzielny podczas czynności higienicznych

 Ma trudności z respektowaniem norm i zasad



7. Czy dziecko jest uczulone na wszelkie środki dezynfekcyjne?

Tak

Nie 

Jeżeli tak, proszę wymienić jakie:                    
.......................................................................................................................
......................................................................................................

8.  Czy  dziecko  miało  kontakt  z  osoba  zakażoną  wirusem Covid-19,  czy
ktokolwiek  z  członków  najbliższej  rodziny  lub  otoczenia  przebywa  na
kwarantannie?

Tak

Nie

10.  Czy  mimo  wprowadzonych  w  przedszkolu  obostrzeń  sanitarnych  i
wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaje sobie Pani/Pan sprawę,
że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19 ?

Tak

Nie

11. Czy  zdaje  sobie  Pani/Pan  sprawę,  że  w  przypadku  zaobserwowania
niepokojących objawów u dziecka/osoby z  kadry  pracowniczej,  osoba ta
zostanie  natychmiast  umieszczona  w  przygotowanym  wcześniej
IZOLATORIUM,  wyposażonym  w  niezbędne  środki  ochrony  osobistej.
Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne
służby i organy, Sanepid.

Tak

Nie



12.  Oświadczam,  że  w  sytuacji  zarażenia  się  mojego  dziecka  na  terenie
placówki  nie  będę  wnosiła/ł  skarg,  zażaleń,  pretensji  do  dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 13  w Jeleniej Górze oraz organu prowadzącego,
będąc całkowicie świadoma /y zagrożenia epidemiologicznego płynącego z
obecnej sytuacji w kraju.

Dziękujemy

miejscowość i data                   czytelny podpis Rodziców/Opiekunów  

........................                             …....................................................


