
INFORMACJA DLA RODZICÓW 

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

 

Drodzy Rodzice 

Obecna sytuacja jest szczególna, jednak zdajemy sobie sprawę, iż potrzebują Państwo sprawowania 

przez naszą placówkę opieki nad Waszym dzieckiem. Dziękujemy za okazanie nam zaufania w tych 

trudnych dla wszystkich okolicznościach. Postaramy się zapewnić Państwa dziecku możliwie 

maksymalnie bezpieczne warunki. Musimy jednak zaznaczyć, że procedury bezpieczeństwa 

wprowadzone w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w związku z pandemią COVID-19 

określają działania, których stosowanie ma za zadanie maksymalnie zminimalizować możliwość 

zakażenia, nie dają jednak gwarancji 100% wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem. 

Jednocześnie informujemy, że na czas trwania pandemii wprowadziliśmy zmiany dotyczące 

przyprowadzania dzieci do Żłobka, a także czasu i zasad pobytu dziecka w placówce. 

1. Zgłoszone dzieci podzielone są na 2 grupy. Każda z grup nie może liczyć więcej niż 15. dzieci. 

2. Rodzice przyprowadzają dziecko w wyznaczonym przedziale czasowym, tj. grupa I w godz. od 6.00 

do 7.15, grupa II od 7.15 do 8.00. Poza tym czasem przyjęcie dziecka nie będzie możliwe. 

3. Pomieszczeniem przeznaczonym do odizolowania osoby, u której pojawiły się symptomy 

chorobowe, jest pokój małego dziecka, oznaczonym jako „Izolatka”. W pomieszczeniu tym 

znajdują się środki ochrony indywidualnej oraz płyn do dezynfekcji. 

4. Dzieci będą przyprowadzane do placówki w wyznaczonych godzinach, podanych Państwu 

do wiadomości przed uruchomieniem Żłobka. Nie będzie możliwości przyprowadzenia dziecka 

poza wyznaczonymi porami. 

5. Każdy rodzic jest zobowiązany do posiadania rękawiczek ochronnych oraz maseczki zakrywającej 

usta i nos, a także do zdezynfekowania rąk przed zadzwonieniem na właściwą grupę. Nie należy 

dezynfekować rąk dzieciom. 

6. Dziecko należy przyprowadzić w wyznaczonym przedziale czasowym, poza tym czasem nie będzie 

to możliwe. Przed drzwiami wejściowymi do budynku należy zachować zalecany dystans społeczny 

(min. 2 m) między innymi osobami czekającymi na wejście lub odbiór dziecka oraz personelem 

Żłobka. 

7. Dzieci do Żłobka mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie prze osoby zdrowe. Jeżeli 

w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do placówki. 

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów rodzic dziecka jest zobowiązany do pozostania 

z nim w domu. Rodzic powinien telefonicznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Bielsku-Białej lub z jednym z oddziałów zakaźnych w województwie śląskim. 

Informacje zawierające adresy i numery telefonów ww. placówek zostaną wywieszone 

na drzwiach wejściowych Żłobka. 

9. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować 

o ryzyku zarażenia koronawirusem. 



10. Nie będą mieli Państwo możliwości wejścia do budynku. Po zadzwonieniu na domofon należy 

zaczekać na opiekunkę, która przyjdzie i sprawdzi temperaturę ciała dziecka. Jeśli nie przekracza 

ona 37 stopni, dziecko wchodzi z opiekunką na placówkę. Opiekunka je przebiera i zabiera na salę, 

której dziecko nie opuszcza już do momentu odebrania przez Państwa. 

11. Do Żłobka mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych oraz alergii 

(ze względu na podobne objawy). W przypadku, gdy dziecko przyprowadzone do Żłobka wykazuje 

objawy chorobowe, nie zostanie wpuszczone do placówki. Rodzic ma wówczas obowiązek 

zabrania dziecka i skontaktowania się z lekarzem, a następnie przekazania do placówki informacji 

zwrotnej dotyczącej stanu zdrowia dziecka. 

12. Pieluchy, ubrania na zmianę, piżamkę (zmiana na cały tydzień) należy przekazać opiekunowi 

w zamkniętej, podpisanej torbie (reklamówce). Będą one przechowywane w szafkach osobistych 

do dyspozycji personelu. 

13. Dzieci nie mogą przynosić do Żłobka swoich zabawek, butelek, kubków i innych zbędnych 

przedmiotów osobistych. 

14. Ze względu na brak możliwości dezynfekcji nie ma możliwości pozostawiania w Żłobku wózków 

dziecięcych, nosidełek itp. 

15. Dzieci w ciągu dnia przebywają: grupa I w salach nr 1 (jadalnia) oraz 2 (bawialnia/sypialnia), grupa 

II w salach  nr 3 (jadalnia) oraz 4 (bawialnia/sypialnia).  

16. Są Państwo zobowiązani do podania numeru telefonu, pod którym będą Państwo stale dostępni. 

Jest to niezbędne, aby  Żłobek w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych u dziecka mógł się 

z Państwem natychmiast skontaktować.  

17. W razie zauważenia podczas pobytu dziecka jakichkolwiek objawów nietypowych, chorobowych 

– biegunka, wymioty, temperatura powyżej 37 stopni, wysypka, katar, kaszel – opiekunka 

wykonuje do Państwa telefon.  W takiej sytuacji są Państwo zobowiązani do niezwłocznego 

odebrania dziecka oraz pozostawienia go w domu do momentu ustąpienia objawów. Opiekun jest 

osobą kompetentną do podejmowania takich decyzji, są one ostateczne i nie ma możliwości 

ich zakwestionowania przez rodziców. 

18. Dziecko, u którego wystąpiły objawy chorobowe i w związku z tym zostało odesłane do domu, 

nie będzie przyjęte do Żłobka wcześniej niż po upływie dwóch dni od momentu wystąpienia 

objawów. 

19. Do danej grupy przypisane są stałe opiekunki sprawujące opiekę nad dziećmi. 

20. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka będzie złożenie przez rodzica, najpóźniej na dzień 

przed przyjęciem, wypełnionego oświadczenia w wersji papierowej o zaznajomieniu się 

z procedurami obowiązującymi w placówce w czasie pandemii COVID-19 i zobowiązaniu się do ich 

przestrzegania oraz o sytuacji zdrowotnej dziecka i jego domowników wraz ze zgodą na pomiar 

temperatury przed wejściem do Żłobka. 

21. W celu maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w przypadku, jeśli będą chcieli 

Państwo porozmawiać z opiekunką lub dyrektorem Żłobka, prosimy o umówienie się na rozmowę 

telefoniczną lub przesłanie pytań drogą mailową. 

22. W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego w Żłobku niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem: 



a. dziecko zostaje natychmiast odsunięte od zajęć i przeniesione do pomieszczenia 

przeznaczonego do izolacji, przy zapewnionej stałej opiece, 

b. zostają Państwo powiadomieni o wystąpieniu objawów u dziecka oraz o konieczności 

przewiezienia dziecka do domu transportem indywidualnym (nie komunikacją publiczną), 

c. niezwłocznie powiadamiamy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-

Białej, stosując się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

23. W przypadku, o którym mowa w punkcie 23, przyjmowanie kolejnych dzieci zostaje wstrzymane.  

 

Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i stosowania: 

 

___________________________________________ 

                        (data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

_____________________________________________ 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

I. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazujemy Państwu 

informację o czynnikach ryzyka dla dzieci, ich rodziców oraz domowników, związanych z pandemią 

COVID-19: 

 

A. Czynnikami zwiększającymi ryzyko zakażenia COVID-19 są: 

 przebywanie w grupie osób, 

 przebyte infekcje, 

 obniżona odporność, 

 przebywanie w jednym pomieszczeniu z osobą, która kaszle, kicha, 

 wiek pow. 65 r.ż., 

 schorzenia takie, jak: cukrzyca, choroby nowotworowe, astma oskrzelowa i inne choroby 

układu oddechowego, choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie tętnicze, inne choroby 

przewlekłe. 

B. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u jakiejkolwiek osoby przebywającej 

w Żłobku zarówno dziecko, jego rodzina, jak i najbliższe otoczenia mogą zostać skierowane 

na 14-dniową kwarantannę. 

Oświadczam, że jestem świadoma/y ryzyka związanego z pandemią COVID-19 i biorę odpowiedzialność  

za podjętą decyzję związaną z wysłaniem mojego dziecka  do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-

Dziedzicach, jak i dowożenia do placówki w okresie trwania epidemii. Rozumiem, że procedury 

bezpieczeństwa wprowadzone w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w związku z pandemią 

COVID-19 określają działania, których stosowanie ma za zadanie maksymalnie zminimalizować 



możliwość zakażenia, nie dają jednak gwarancji 100% wyeliminowania ryzyka związanego 

z zakażeniem. 

 

___________________________________________ 

                        (data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

II. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w okresie pandemii COVID-19 w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, 

dostępnymi na stronie internetowej Żłobka https://www.zlobek-czechowice.pl/  i zobowiązuję się 

do ich przestrzegania. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że warunkiem 

przyjęcia dziecka do Żłobka jest stosowanie się do ww. procedur. 

 

___________________________________________ 

                        (data i czytelny podpis rodzica) 

 

III. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka przez opiekunkę rano 

przed przyjęciem dziecka do Żłobka oraz podczas pobytu dziecka w placówce, jeśli nastąpi taka 

konieczność. 

 

___________________________________________ 

                        (data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

IV. Oświadczam, że moje dziecko będzie przyprowadzane do Żłobka o godzinie …………………… 

oraz odbierane o godzinie …………………….. . 

 

___________________________________________ 

                        (data i czytelny podpis rodzica) 

 

V. W związku z przyjęciem dziecka do Żłobka w okresie pandemii COVID-19 oświadczam, że: 

1. Nie występują u mojego dziecka objawy infekcji/alergii: podwyższona temperatura, kaszel, 

katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, wymioty, zapalenie spojówek, utrata smaku 

lub węchu, inne nietypowe. 

2. Obecnie ani w ostatnich dwóch tygodniach ww. objawy nie wystąpiły u żadnego 

z domowników. 

3. Moje dziecko ani nikt z członków jego najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa 

na kwarantannie lub w izolacji. 

4. W ciągu ostatnich 2 tygodni moje dziecko ani nikt z członków jego najbliższej rodziny 

i otoczenia nie przebywał za granicą. 



Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Żłobek o zaistnieniu jakichkolwiek zmian 

w ww. sytuacjach. 

 

___________________________________________ 

                        (data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

VI. Oświadczam, że numerami do szybkiego kontaktu z rodzicami są: 

 

…………………………………………………………………….………. – …………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko osoby do kontaktu)    (numer telefonu) 

 

…………………………………………………………………….………. – …………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko osoby do kontaktu)    (numer telefonu) 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu w przypadku próby 

kontaktu ze strony pracowników Żłobka oraz poinformowania Żłobek o zmianie numeru 

do kontaktu. 

 

___________________________________________ 

                        (data i czytelny podpis rodzica) 

 

 


