
Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 6/2020 

Dyrektora Żłobka w Suszu 

z dnia 11 maja 2020 r. 

 

Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka  w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa w Żłobku i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 

 

I. Cel, podstawa i zakres procedury. 

 

1. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom korzystającym z usług Żłobka. 

2. Procedura powstała na podstawie „wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” 

opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydanej na 

podstawie  art. 8a ust 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz.U. z 2019 r. poz.59 oraz z 2020 t. poz. 322, 374 i 567) 

3. Zakres stosowania procedury dotyczy rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyprowadzających 

i odprowadzających ze Żłobka. 

 

II. W trosce o zdrowie i zachowanie reżimu sanitarnego stosuje się następujące zasady: 

 

1. Rodzic/opiekun prawny dziecka przyprowadzanego do placówki musi być zdrowy oraz mieć 

zakryty nos i usta oraz zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe. 

2. Przy wejściu do obiektu pracownik Żłobka dokona pomiaru temperatury dziecka. 

3. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących 

o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5 st. C, widoczne osłabienie, 

ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie). 

4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, temperatury 

powyżej 37,5 st. C dziecko nie zostanie przyjęte. 

5. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka (tj. kaszel,  

duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku oraz temperatura powyżej 37,5 st. C), 

dziecko zostaje niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane 

pomieszczenie. 



6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Żłobka do czasu odebrania go przez 

rodzica. Pracownik zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem                  i 

po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada 

maseczkę ochronną/przyłbicę, rękawiczki, fartuch. 

7. Na terenie szatni Żłobka może przebywać jednocześnie 4  rodziców z zachowaniem odstępu 

min. 2 m przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności ( m.in. osłona 

ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe). Przy większej ilości osób rodzic 

czeka z dzieckiem przed wejściem do szatni z zachowaniem zasad określonych przez MZ     i 

GIS w odstępach co najmniej 2 m. 

8. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do Żłobka wymyło ręce mydłem i ciepłą wodą. 

9. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie 

w deklaracji, uzgodnionej z dyrektorem. 

10.  Dziecko nie może wnosić do budynku Żłobka zabawek ani przedmiotów, które są 

zbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy. 

11.  Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów 

prawnych. 

12.  Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na placu zabaw 

znajdującym się na terenie Żłobka. 

13.  Rodzic/opiekun prawny może wchodzić jedynie do przestrzeni wspólnej (szatni). 

Zabrania się wchodzenia do sali pobytu dzieci. 

14.   Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Żłobka. 

15.  W celu szybkiej komunikacji placówki z rodzicem dziecka, rodzice muszą być cały 

czas dostępni pod telefonem, którego numer znajduje się w deklaracji. 

16.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z placówki 

zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i 

innych dzieci      i ich rodziców, wynoszący min. 2 m. 

 

IV.  Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor Żłobka. 

2. Wszyscy pracownicy Żłobka oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do ich ścisłego 

przestrzegania. 

 


