PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
W OKRESIE PANDEMI COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA
W ŻŁOBKU MIEJSKIM W OTWOCKU- aktualizacja grudzień 2021 r.
1. Żłobek w okresie epidemii świadczy opiekę w godzinach 7:00 - 17:00.
2. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe,
pełnoletnie. Zabezpieczone w środki ochrony osobistej tj. rękawiczki ochronne,
maseczki osłaniające nos i usta.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzić dziecka do placówki.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko z placówki mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci
i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
5. Do żłobka przychodzi tylko rodzic/opiekun z dzieckiem uczęszczającym do placówki
( nie przychodzimy z rodzeństwem i innymi osobami trzecimi ).
6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem
zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica
z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich
środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).
7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic /
opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa
osoba w izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę
rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do
niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co
najmniej 1,5 m.
8. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną lub inną infekcję.
9. W czasie epidemii COVID - 19 dzieci na grupę przyjmowane są od godz. 7:00 do
godz. 8:30. Po godz. 8:30 dziecko nie zostanie przyjęte. Takie stanowisko jest
związane z nową organizacją pracy żłobka i przestrzeganiem obowiązującego reżimu
sanitarnego.
10. Każda grupa wchodzi swoim wejściem. I tak: grupa I – wejście boczne ( lewa strona
budynku); grupa IIA i B – wejście boczne ( prawa strona budynku); grupa III i IV –
wejście główne. Zabrania się korzystania z wejść w inny sposób niż ustalony.

11. Rodzice/opiekunowie są zobligowani do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który
znajduje się przed wejściem do budynku.
12. Niedozwolone jest zostawianie dzieci przez rodziców/opiekunów przed żłobkiem,
dziecko należy przyprowadzić i przekazać bezpośrednio opiekunowi.
13. Rodzic/opiekun by zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce,
przekazuje ( w sposób rzeczowy i sprawny) opiekunowi informacje o stanie zdrowia
dziecka, które są bardzo istotne. Dłuższe konsultacje mogą odbywać się telefonicznie
lub po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z opiekunem, w miejscu
wskazanym przez opiekuna/ dyrektora.
14. Rodzic/opiekun przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka ma obowiązek
zmierzenia temperatury ciała. Zwrócić uwagę na stan zdrowia dziecka/ dzieci przed
wyjściem z domu i nie przyprowadzać dzieci, jeśli pojawiły się objawy chorobowe
( kaszel, katar, gorączka, ogólne złe samopoczucie, biegunka, wysypka ) lub inne
objawy wskazujące na infekcję.
15. Rodzice/opiekunowie są świadomi zagrożenia oraz skutków jakie niesie ze sobą
COVID-19. Są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka poza placówką oraz
w drodze do/ze żłobka.
16. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka tylko przez inną osobę pełnoletnią,
zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez
rodziców. Upoważnienie takie jest ważne przez okres uczęszczania dziecka do żłobka.
Może ono w każdej chwili zostać odwołane.
17. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego
odebrania dziecka ze żłobka. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez
udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej (musi zawierać imię i nazwisko osoby
oraz numer dowodu osobistego, która w danym dniu ma odebrać dziecko).
18. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona wstanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa i powiadomić stosowne służby np. Policję.
19. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać
poinformowany dyrektor lub jego zastępca. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest
do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim
rodzicem lub opiekunem.
20. Dzieci w okresie epidemii COVID – 19 odbierane są od godz. 15:00 do godz. 17:00.
21. Dzieci rodziców spóźniających się lub łamiących procedury będą wykreślane z listy
żłobkowicza w trybie natychmiastowym, gdyż chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa
i prawidłowego funkcjonowania placówki.

22. Rodzic dba, by dziecko do żłobka nie zabierało zabawek i niepotrzebnych
przedmiotów.
23. Rodzic po przekazaniu pociechy opiekunowi niezwłocznie opuszcza teren żłobka.
24. Jeśli dziecko odmawia wejścia do placówki pomimo starań rodzica, pracownik żłobka
nie namawia maluszka ,, na siłę”. Dziecko nie zostaje objęte opieką tego dnia.
25. Rodzic/opiekun, którego dziecko/dzieci uczęszczają do żłobka zobowiązany jest do
zapoznania się z obowiązującym Regulaminem i Procedurami.
Aktualizacja procedur na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 19 listopada
2020 r. - VI aktualizacja.
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