
W związku z uruchomieniem żłobka od dnia  25 maja 2020 r., prosimy rodziców o zapoznanie się  

z informacjami dotyczącymi nowych procedur, które będą funkcjonować na czas epidemii w żłobku. 

 

Procedura przyjmowania i odbierania dziecka ze żłobka przez rodzica/opiekuna w okresie ograniczeń w 

funkcjonowaniu w związku z COVID-19.  

1. Przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka rodzic jest zobowiązany do wypełnienia stosownego  

    oświadczenia w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną do pobrania ze strony żłobka (nr 1 do nr 3). 

2. Przyjęcie dziecka do żłobka będzie poprzedzone szczegółowym wywiadem  

    z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka dotyczącym stanu zdrowia dziecka.  

3. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzic jest zobowiązany sprawdzać  

    i monitorować temperaturę jego ciała, w razie stanu podgorączkowego nie może 

    przyprowadzać dziecka do żłobka.  

4. Przyprowadzanie dziecka do żłobka powinno odbywać się w godzinach od 6:00-8:30,  

    a odbieranie w miarę możliwości do od 14:30 do 16:00 (w godzinach po godzinie 16:00 personel 

    żłobka przeprowadza dezynfekcję zabawek, sal, podłóg, szatni, aby przygotować 

    pomieszczenia na poranne przyjęcie dzieci).  

5. Dziecko nie może przynosić do żłobka zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów, a w przypadku  

     używania smoczka przez dziecko, rodzic jest zobowiązany do codziennej· dezynfekcji oraz o przynoszenie go  

     w opakowaniu zabezpieczającym.  

6. Pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, a żłobkiem powinien zostać zapewniony szybki sposób  

    komunikacji (należy podać aktualne numery telefonów do pracy, a także 

    aktualne numery tel. prywatnych do obydwojga rodziców, a także numery telefonów do 

    osób upoważnionych do odbioru dziecka)  

7. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane tylko przez 1 osobę zdrową nie wykazującą 

    żadnych objawów chorobowych związanych z zakażeniem COVID – 19.  

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać 

    dziecka do żłobka.  

9. W przedsionku żłobka znajduje się stanowisko z płynem do odkażania rąk. Każdy rodzic 

    obowiązkowo dezynfekuje nim ręce.  

10. Osoby wchodzące wyłącznie do przedsionka żłobka muszą być zabezpieczone w maski  

      osłaniające nos  i usta oraz w rękawiczki jednorazowe. 

11. Przed przyjęciem każdorazowo mierzona będzie dziecku temperatura. Upoważniony 

      pracownik żłobka dokona pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku kiedy 

      temperatura będzie nieprawidłowa, powyżej 37 st.C pracownik żłobka ma prawo odmówić przyjęcia  

      rodzica/opiekuna z dzieckiem do żłobka.  

12. Jeśli temperatura będzie prawidłowa (do 37°C), rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do 

      przedsionka z jednoczesnym zachowaniem zasady-1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od 

      kolejnego rodzica min. 2 m.  

13. Rodzic/opiekun zostawia odzież wierzchnią i osobistą dziecka w jednym worku  

      i po przebraniu dziecka pracownik żłobka odprowadza dziecko na grupę.  

14. Po pozostawieniu dziecka pielęgniarce rodzic/opiekun bezpośrednio udaje się do wyjścia.  

15. Rodzic/opiekun przychodząc do żłobka po dziecko musi pamiętać o bezwzględnym 

      zachowaniu wszystkich środków ochrony osobistej jak i o utrzymaniu odstępu od innych 

      osób – min. 2 m. jeśli jest to możliwe. Po przekazaniu informacji przez domofon czeka na odbiór dziecka      

      przygotowanego przez opiekuna .  

16. Rodzic nie może wchodzić bezpośrednio do żłobka, gdzie przebywają dzieci, czeka przed  

      drzwiami wejściowymi na opiekunkę.  

17. Po odebraniu dziecka ze żłobka, rodzic/opiekun udaje się niezwłocznie do wyjścia z terenu placówki 

18. Wózki dziecięce, foteliki, rowery w razie konieczności mogą być pozostawiane w do tego przeznaczonym  

       namiocie na zewnątrz budynku. 

19. Ze względu na obostrzone procedury wydłuża się czas przyjmowania i odbierania dzieci, dlatego zaleca się      

      zarezerwowanie dłuższego czasu. 

20. Rodzice/ opiekunowie zapoznają się z dodatkowymi procedurami i zaleceniami dotyczącymi  

      funkcjonowania podczas pandemii. 

21.W godzinach od 8:30 do godziny 14:30 teren placówki będzie zamknięty, a kontakt z personelem wyłącznie  

      telefoniczny. 

 

- załącznik „oświadczenie” dotyczące priorytetów przy przyjęciu 

 



 

OŚWIADCZENIE 

Ja, .......................................................................................................................  

(imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych)  

będący rodzicem/ opiekunem prawnym  

 

.......................................................................................................................... .  

(imię i nazwisko dziecka) 

oświadczam, że*:  

• jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia,  

• jestem pracownikiem służb mundurowych,  

• jestem pracownikiem handlu,  

• jestem pracownikiem przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

• jestem pracownikiem przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta.  

 

 

……………………………………………………… data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych  

*właściwe podkreśl      (wymagany podpis obojga rodziców) 

 

 


