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Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka
do Żłobka „Sielanka” w okresie epidemii SARS-CoV-2
Podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25.08.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3.

I.

Postanowienia wstępne

1.

Niniejsze zasady obowiązują wszystkie osoby uprawnione do przyprowadzania i odbierania dziecka do
placówki Żłobek „Sielanka”.
Procedura obowiązuje od dnia 18.05.2020 r. do odwołania. Aktualizacja dnia 14.11.2021 r.
Celem niniejszej procedury jest minimalizacja ryzyka krzyżowego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród
klientów, kadry i podopiecznych placówki w momencie przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki.

2.
3.

II. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka do żłobka
1.

Do żłobka może być przyprowadzane wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną (kaszel, gorączka, duszności, katar i inne niepokojące objawy chorobowe).
2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane do/ze żłobka przez zdrowego, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, gorączka, duszności i inne niepokojące objawy chorobowe)
rodzica/opiekuna.
3. Nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych.
4. Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko z placówki zobowiązana jest do stosowania na jej terenie
maski zasłaniającej nos i usta.
5. Dzieci mogą przebywać w żłobku tylko i wyłącznie w godzinach jego pracy. Przyprowadzanie dziecka
odbywa się w godzinach od 7:00 do 9:00. Po tym czasie drzwi wejściowe zostają zamknięte, a szatnia
poddana dezynfekcji.
6. Do przedsionka w żłobku może wejść tylko jeden rodzic/opiekun z dzieckiem, gdzie przekazuje dziecko
opiekunce.
7. Wyznaczony przez dyrektora pracownik odbiera dziecko od rodzica/opiekuna zachowując możliwie
bezpieczną odległość i pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatani oraz w dojściu do sali.
8. Podczas odbierania dzieci z placówki osoba odbierająca może wejść do szatni celem ubrania dziecka.
Jednocześnie w szatni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby dorosłe z dwójką dzieci. Osoby dorosłe
zobowiązane są do zachowania w miarę możliwości dystansu społecznego minimum 1,5 m.
9. Przed wejściem na teren placówki należy zdezynfekować ręce używając płynu w dozowniku przed
drzwiami wejściowymi. W razie przeciwwskazań do dezynfekcji rąk alkoholem dana osoba powinna
stosować rękawiczki jednorazowe.
10. Rodzice dziecka są zobowiązani do każdorazowego i niezwłocznego odbierania telefonu od pracowników
żłobka, regularnego odbierania wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną oraz pilnego odebrania
dziecka z placówki w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych.

III. Postanowienia końcowe

1. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się bezprecedensową sytuację procedura może ulegać zmianie i
aktualizacji w miarę pojawiania się nowych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych oraz możliwości
organizacyjnych.
2. W sytuacjach szczególnych i nieuregulowanych niniejszymi zasadami głos decydujący ma dyrektor żłobka lub
osoba przez niego upoważniona do podejmowania decyzji organizacyjnych.
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