
Nowy Sącz, dn. 5 maja 2020 r. 

Procedura dotycząca wejścia pracowników, dzieci, rodziców dzieci i wszelkich 

interesantów na teren Przedszkola 

Szanowni Państwo! 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), w trosce o 

bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin oraz bezpieczeństwo dzieci będących pod opieką 

Przedszkola jak również pracowników Przedszkola i ich rodzin, kierując się dobrem zarówno 

stron jak i pracowników Przedszkola i powierzonej naszej opiece dzieci realizacja zadań 

statutowych Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Nowym Sączu następuje z 

ograniczeniami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zaleceń 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego 

mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka zachorowania na COVID-19. 

Oznacza to, że: 

1. W budynku Przedszkola mogą przebywać tylko pracownicy i dzieci przedszkolne (po 

wcześniejszym podpisaniu przez rodziców stosownego oświadczenia - zał. nr 1). 

2. W budynku Przedszkola nie mogą przebywać osoby do tego nieuprawnione, w tym 

rodzice dzieci, dostawcy, interesanci. Natomiast instytucje i służby kontrolujące 

Przedszkole bez aktualnych badań potwierdzających negatywny wynik na obecność 

wirusa Covid 19 nie mogą wejść na teren Przedszkola w celu dokonania kontroli.   

3. Zaleca się wcześniejsze telefoniczne lub e-mailowe umówienie wizyty w Przedszkolu. 

4. Strony zobowiązane są do przestrzegania zaleceń określonych w wytycznych GIS 

(przyjmowane są osoby zdrowe, bez objawów chorobowych i tylko przed budynkiem 

przedszkola). 

5. Strony zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego (min. 2 m). 

6. Przyjęcie stron odbywa się przed budynkiem przedszkola na świeżym powietrzu. 

7. Do Państwa dyspozycji jesteśmy pod nr telefonu w godzinach pracy przedszkola 

(telefon nr: 18-4413181) 

 

Dziękujemy za wyrozumiałość. Wszystkie ograniczenia wynikają z troski o 

bezpieczeństwo dzieci powierzonych opiece naszej placówki. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 roku i będzie obowiązywać do 

czasu wygaśnięcia epidemii koronawirusa w Polsce.  

 

Ks. Grzegorz Kiełbasa 

 

Dyrektor Przedszkola 

 


