
Drodzy Rodzice, 

Przesyłam kilka ważnych informacji w związku z odwołaniem zajęć w 

przedszkolu i sytuacją sanitarno-epidemiologiczną: 

1. Rodzicom dziecka do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS; 

świadczenie przysługuje od dnia  zamknięcia przedszkola, czyli  od 16 

marca 2020.  

2. Poradania Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu śląskim jest nadal 

czynna, nieczynne są miejskie instytucje kulturalne- WCK, biblioteka, 

MOSiR. 

3. W przedszkolu pełniony będzie dyżur - prosimy jednak wszelkie sprawy 

załatwiać telefonicznie. 

4. Również Urząd Miasta prosi o załatwianie spraw także poprzez kontakt 

telefoniczny, ePUAP. Do urzędu wpuszczana będzie niewielka ilość osób, 

by zminimalizować ryzyko zachorowań. Pozostali petenci będą czekać na 

zewnątrz budynku. 

 

CO ZROBIĆ GDY DZIECKO/DOROSŁY ZACHORUJE? 

 

- zadzwoń w pierwszej kolejności do lekarza pierwszego kontaktu, dobrze 

wysłuchaj jego zaleceń i zastosuj je; 

- jeśli lekarz wyda zalecenie – udaj się do specjalisty; 

- tylko w ostateczności udaj się do szpitala. Dzieci przyjmowane są tylko w 

szpitalu w Rydułtowach, dorosły w Wodzisławiu Śl.; 

- do szpitala z chorym dzieckiem będzie wpuszczana tylko JEDNA osoba 

dorosła, nie zabieraj ze sobą rodzeństwa chorego dziecka; 

- w najcięższych przypadkach należy wezwać karetkę, pamiętać należy, że 

ta sama karetka może być potrzebna w innym miejscu! 

- jeśli mamy podejrzenie, że mogą to być objawy koronawirusa należy w 

pierwszej kolejności zawiadomić Sanepid – nr alarmowy czynny całą dobę: 

601 449 841 

 

 

 

 

 

 



APELUJEMY! 

 

1. Dopilnujcie, by dzieci pozostały w swoich domach, nie wychodziły na 

boiska, place zabaw, unikały zatłoczonych miejsc. 

2. Zachęćcie dzieci do samodzielnego wykonania prac plastycznych na 

konkursy, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego 

przedszkola. 

3. Nie organizujcie wyjazdów poza miejsce zamieszkania. To nie weekend, to 

nie ferie. To czas kwarantanny całego społeczeństwa. Bądźmy 

odpowiedzialni. 

 

JEŻELI WRÓCIŁEŚ Z ZAGRANICY BEZWZGLĘDNIE PAMIĘTAJ, ABY ZGŁOSIĆ 

TEN FAKT W SANEPIDZIE W CELU PODJĘCIA DALSZYCH KROKÓW! 

 

 

Telefon kontaktowy do Przedszkola 

32 456 30 15 

 


