Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina”
W Konikowie

Drogi Rodzicu / Opiekunie prawny!!!
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2020r.,
narzucają nam zasady pracy które brzmią następująco:
1. Poszczególna grupa żłobkowa - ze względu na ograniczenie 2 m na jedno dziecko - musi
wynosić 16 dzieci .
2. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Jeśli
w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, to takiego
dziecka nie można przyprowadzać do żłobka.
3. Osoby odprowadzające i odbierające dzieci powinny ponadto zakładać własne rękawiczki
ochronne oraz zakrywać nos i usta - maseczka ochronna.
4. W przestrzeni wspólnej (szatnie) żłobka może jednocześnie przebywać jednocześnie
maksymalnie 3 rodziców z dzieckiem.
5. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przed wejściem do budynku
oraz w budynku min. 1.5 m.
6. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk po wejściu do placówki.
7. Opiekunowie powinni zwrócić uwagę, by dziecko nie zabierało ze sobą do i z placówki
niepotrzebnych rzeczy oraz zabawek.
8. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę w trakcie pobytu w żłobku, przekaż opiekunowi
istotne informacje o stanie jego zdrowia.
9. Gdy wystąpią niepokojące objawy u dziecka w trakcie pobytu w żłobku - dziecko w takim
przypadku zostanie odizolowane od reszty grupy w odrębnym pomieszczeniu z opiekunem,
które pozwoli na zachowanie 1,5m odległości od innych osób. O tym fakcie niezwłocznie
zostanie poinformowany rodzic/opiekun prawny, który w ciągu 30 minut odbierze dziecko ze
żłobka.
10. Jeżeli u dziecka wystąpią niepokojące objawy, opiekun będzie mierzył dziecku temperaturę.
Zgoda na pomiar temperatury jest osobnym dokumentem koniecznym do dostarczenia w
pierwszym dniu pobytu dziecka w żłobku.
11. Personel opiekujący się dzieckiem i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na nos i usta. W trakcie
przeprowadzania zabiegów higienicznych i dziecka - adekwatnie do sytuacji - opiekun w razie
konieczności będzie używał fartuch ochronny z długim rękawem.
12. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci może odbywać się tylko przez osoby pełnoletnie, zdrowe
i do tego upoważnione przez opiekunów prawnych ( pisemne upoważnienie z numerem
dowodu, imieniem i nazwiskiem osoby)
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