
Załącznik nr 2 

do Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w okresie pandemii COVID-19 

w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach 

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIORU DZIECI 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

1. Rodzice przyprowadzają dziecko w godz. od 5.30 do 8.00. Poza tym czasem przyjęcie dziecka 

nie będzie możliwe. 

2. 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. 

3. Każdy rodzic jest zobowiązany do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos, a także 

do zdezynfekowania rąk przed zadzwonieniem na właściwą grupę. Nie należy dezynfekować rąk 

dzieciom. 

4. 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. O fakcie tym należy powiadomić telefonicznie dyrektora 

Żłobka. 

5. Rodzice wchodzą do szatni w maseczce. Rodziców obowiązuje nakaz zachowania dystansu 

społecznego 2 m. W przypadku, gdy rodzic zauważy, że w szatni nie będzie miał możliwości 

przebrania dziecka z zachowaniem dystansu, powinien zaczekać na opuszczenie szatni 

przez innego rodzica. Po zadzwonieniu na domofon na grupę rodzic czeka na opiekunkę, 

która przychodzi i sprawdza temperaturę ciała dziecka. Jeśli nie przekracza ona 37 stopni, dziecko 

wchodzi z opiekunką na placówkę.  

6. 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. 

7. 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. 

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

przedmiotów osobistych. 

9. 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. 



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

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

wykonuje telefon do rodzica, który jest zobowiązany 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. 

11. 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. 

12. Do danej grupy przypisane są w miarę możliwości organizacyjnych stałe opiekunki. 

13. W celu maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w przypadku, jeśli rodzic chce 

porozmawiać z opiekunką lub dyrektorem Żłobka, powinien umówić się na rozmowę telefoniczną, 

lub przesłać pytania drogą mailową. 

 


