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Przyprowadzanie dziecka do żłobka 

oraz odbieranie dziecka z placówki po zakończeniu pobytu 

 

1. Przyjęcia dzieci do żłobka w warunkach reżimu sanitarnego odbywa się w godzinach 

6:30-8:00  

2. Odbiór dzieci ze żłobka odbywa się w godzinach popołudniowych, zgodnie z czasem 

określonym w deklaracji, nie później niż do godziny 16:00. 

3. Do żłobka uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, których rodzice są aktywni zawodowo. 

4. Dzieci do żłobka są przyprowadzane oraz odbierane z placówki przez osoby zdrowe. 

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

6. Dziecko nie przynosi do żłobka własnego jedzenia, napojów, niepotrzebnych 

przedmiotów i zabawek. 

7. Przy wejściu do żłobka drzwiami od strony ul. Powstańców Śląskich, rodzice (prawni 

opiekunowie/osoby upoważnione) dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki oraz 

zakrywają usta i nos. 

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący minimum 2 metry.  

9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej wyznaczonej  

w holu budynku Żłobka w Korfantowie, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem  

lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 metrów, przy rygorystycznym 

przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności. W strefie buforowej wyznaczonej  

w budynku może przebywać dwoje dzieci z rodzicami (prawnymi opiekunami). Pozostałe 

osoby oczekują na wejście do budynku na zewnątrz. 

10. Przed przyjęciem do żłobka dziecku zostaje przeprowadzony pomiar temperatury ciała, 

na który rodzic/prawny opiekun wyraża pisemną zgodę przed wejściem.  

11. Pierwsza wizyta w żłobku musi odbyć się w obecności rodzica, ze względu na 

konieczność podpisania zgody na mierzenie temperatury ciała dziecka przy wejściu do 

żłobka oraz podczas pobytu w placówce. 
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Uwaga Rodzice! 

 

W miarę możliwości dzieci mogą być ubrane w spodnie na gumkę lub legginsy. 

Bluzeczki z krótkim i długim rękawem, o jednolitej fakturze, bez aplikacji, cekinów itp. 

Dzieci myją ręce z podciągniętymi rękawami, aby ich nie zamoczyć (gdy rękawy są za 

ciasne i nie dają się podciągnąć, dziecku trudno będzie ich nie zmoczyć). Kapcie 

najlepiej na gumowej podeszwie, zapinane na rzepy, ponieważ ułatwiają dziecku  

zdejmowanie i wkładanie. Buty bezpieczne, łatwe do wkładania. W czynnościach 

ubierania i rozbierania, mycia, jedzenia i innych dziecko będą wspomagali opiekunowie.  

 

Jeżeli dziecko korzysta ze smoczka, należy przypiąć go na stałe do ubranka dziecka, aby 

uniknąć porzucenia i przejęcia przez inne dziecko. 

 

Rodzice powinni starać się wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek  

i niepotrzebnych przedmiotów.  
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Organizacja opieki w żłobku 

 

1. Podczas pobytu w żłobku grupy dzieci są przypisane do wyznaczonych sal na piętrze 

budynku Żłobka w Korfantowie. 

2. W obrębie sali pobytowej dzieci przebywają w wyznaczonej strefie funkcjonalnej 

gwarantującej bezpieczny odstęp od innych wychowanków oraz opiekunów,  

z zachowaniem zasad unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą  

z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, a także zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.  

3. W ciągu dnia pobytu dziecka w żłobku nie są organizowane wyjścia poza teren placówki. 

4. Do grupy przyporządkowani są stali opiekunowie. 

5. Sale żłobkowe, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę,  

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie opieki. 

6. Z sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki i dywany).  

7. Wykorzystywane podczas zajęć elementy wyposażenia sali, pomoce oraz przybory są 

dokładnie czyszczone lub dezynfekowane co najmniej raz na godzinę. 

8. W miarę możliwości, organizacja pracy żłobka uniemożliwia stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 

9. Podczas wykonywania obowiązków opiekunowie zachowują dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący minimum 1,5 metra. 

10. Są zagwarantowane sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

dziecka. 

11. Korzystanie z toalet odbywa wyłącznie pod kontrolą personelu pomocniczego. 

12. Po każdej czynności higienicznej toaleta jest dezynfekowana. 

13. Elementy przestrzeni wspólnej, tj. ciągi komunikacyjne, toalety wraz z ich wyposażeniem 

są systematycznie myte lub dezynfekowane, a codzienne prace porządkowe stale 

monitorowane. 

14. W placówce wyznaczono salę z przeznaczeniem na izolatkę dzieci w przypadku 

podejrzenia zakażenia lub objawów chorobowych.  

15. Dziecko, które będzie miało niepokojące objawy choroby  zagrażające bezpieczeństwu 

innym osobom, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym  



 

Żłobek w Korfantowie 

 

4 
 

 

miejscu z zapewnieniem minimum 2 metry odległości. O sytuacji zostaną niezwłocznie 

powiadomieni rodzice w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

16. Pracownicy żłobka są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, 

rękawice jednorazowe, fartuchy jednorazowe z długimi rękawami w razie wykonywania 

czynności higienicznych przy dzieciach. 

17. W pomieszczeniach żłobka, w widocznym miejscu są rozwieszone instrukcje dotyczące 

zasad higienicznych i zachowania się w sytuacji użycia środków ochrony osobistej. 
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Organizacja spożywania posiłków 

 

1. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się będzie w salach, w których przebywają 

poszczególne grupy dzieci. 

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dzieci spożywają posiłki przy oddzielnych 

stolikach, z zachowaniem należytej odległości wobec innych wychowanków żłobka oraz 

ich opiekunów. 

3. Po zakończeniu posiłku, stoliki oraz krzesełka są myte i dezynfekowane. 

4. Organizacja pracy zapewnia personelowi kuchennemu ograniczenie kontaktów z dziećmi 

oraz personelem opiekującym się nimi. 

5. Przygotowywanie posiłków dla wychowanków żłobka odbywa się w oparciu  

o obwiązujące w ZSP w Korfantowie procedury produkcyjne i higieniczne,  

ze szczególnym uwzględnieniem reżimu sanitarnego wynikającego z sytuacji 

epidemicznej. 
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Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID-19 

 

1. Pracownikom przychodzącym do pracy oraz dzieciom przyprowadzanym do żłobka 

codziennie jest mierzona temperatura ciała przy użyciu termometru  bezdotykowego. 

2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów u dziecka w 

czasie pobytu w placówce, pracownik ponownie mierzy temperaturę. 

3. Przy zaobserwowaniu podwyższonej temperaturze i/lub jakimkolwiek innym objawie 

choroby u dziecka, opiekunka/woźna powiadamia dyrektora. Dziecko zostaje 

skierowane do osobnej sali na parterze, a rodzice/prawni opiekunowie o sytuacji 

powiadamiani są telefonicznie. Po zawiadomieniu telefonicznym rodzice/opiekunowie 

prawni mają obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy, kierując do wyznaczonego miejsca izolacji. Należy powiadomić 

właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń (numery telefoniczne na informacji w sali). 

5. Obszar, w którym poruszał się pracownik lub dziecko podejrzane o 

zakażenie/zachorowanie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika/dziecka niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, ustala się listę osób przebywających w tym 

samym czasie w części placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 

na stronie www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni, jak i pracownicy żłobka na bieżąco powinni śledzić 

informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na 

stronach: www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

 

 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gov.pl/web/koronawirus
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OŚWIADCZENIE 

Ja……………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Będący rodzicem/prawnym opiekunem………………………………………………………. 
                                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury dziecka. 

Oświadczam, że: 

1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących 

chorobę zakaźną; 

2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 

3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze żłobkiem podaję aktualne numery tel. 

…………………………………………………………………………………………... 

4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności 

związanych z przebywaniem w jednym pomieszczeniu zwiększonej liczby osób  

w jednym czasie; 

5) zapoznałem się z procedurami obowiązującymi w żłobku w okresie epidemii; 

6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Przyjmuję do wiadomości: 

1) konieczność dostosowania się do wyznaczonych przez dyrektora żłobka zasad 

postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19; 

2) konieczność odebrania dziecka ze żłobka w przypadku pojawienia się u niego 

objawów choroby(np. gorączki, kaszlu); 

3) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do żłobka niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek; 

4) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny 

(unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, odpowiedni 

sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania); 

5) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119) żłobek jest administratorem danych 

osobowych. 

 

 

………………………………………………… 
                                                                                               (data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 


