Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora
Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Konikowie
Z dnia 18.05.2020r.

PROCEDURA
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OBOWIĄZUJĄCA
W ŻŁOBKU GMINNYM „TĘCZOWA KRAINA” W KONIKOWIE NA CZAS EPIDEMII
I RYZYKA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID-19
I. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568)
- Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2020r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- II. Cel procedury:
Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku oraz personelowi żłobka.
III. Osoby podlegające procedurze:
Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice i pracownicy żłobka.
IV. Termin obowiązywania procedury:
od 01 września 2020r. do odwołania
V. Opis procedury:
PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA
1. Dzieci mogą być przyprowadzane do żłobka od godz. 6.30 do godz.8.00 wyłącznie przez
jednego z rodziców.
2. Po wejściu do budynku żłobka należy zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji
znajdującym się przy wejściu.
3. W budynku żłobka może przebywać w jednym czasie maksymalnie troje rodziców w celu
przebrania dzieci w szatni. Rodzice muszą mieć założone maseczki oraz rękawiczki.
4. Rodzice przebywający na terenie żłobka zachowują dystans między sobą – min. 1,5 m.
5. Rodzice mogą przebywać tylko w szatni. Wchodzenie do sal zajęć jest zabronione.
6. Przebrane dziecko należy przekazać pracownikowi żłobka.
7. Pracownik żłobka przeprowadza krótki wywiad z rodzicem na temat zdrowia.
8. Dzieci na teren żłobka nie przynoszą żadnych zabawek, pluszowych misiów, pieluch tetrowych
i innych przytulanek oraz smoczków.
9. Po przyjęciu dziecka pracownik udaje się z dzieckiem do łazienki w celu umycia rąk.
10. Po umyciu rąk dziecka pracownik dezynfekuje ręce.
11. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielenia
wyczerpujących informacji na ten temat.
12. O każdym przypadku wystąpienia choroby rodzice zobowiązani są powiadomić żłobek
telefonicznie.
13. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą rodzice mogą zostać zobowiązani do
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
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ODBIERANIE DZIECKA ZE ŻŁOBKA
Dziecko może odebrać ze żłobka wyłącznie jeden rodzic lub osoba upoważniona do odbioru
Dziecko można odebrać od godziny 14.30 do godz.16.30.
Po wejściu do budynku rodzic/ osoba upoważniona ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem
do dezynfekcji
znajdującym się przy wejściu.
W trakcie odbioru dziecka rodzic/ osoba upoważniona ma założoną maseczkę i rękawiczki.
Rodzic/osoba upoważniona znajduje się tylko w szatni i czeka, aż pracownik przyprowadzi
dziecko z grupy.
W budynku żłobka może znajdować się maksymalnie troje rodziców, którzy muszą zachować
dystans między sobą – min. 1,5 m.
Pracownik żłobka w trakcie wydawania dziecka rodzicom ma założoną maseczkę.
Pracownik żłobka wydaje rodzicom dziecko przekazując informację od opiekunki na temat
dziecka.
Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko
wskazuje na spożycie alkoholu, bądź w przypadku agresywnego zachowania. W takiej sytuacji
personel żłobka ma obowiązek zatrzymać dziecko w żłobku do czasu wyjaśnienia sprawy.
W takich okolicznościach opiekun zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem
lub osoba upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany
dyrektor żłobka.

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na
wniosek organów prowadzących placówkę dyrektor żłobka.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z żłobka zostają zapoznani wszyscy
pracownicy żłobka oraz rodzice ( drogą mailową ).
2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających
do żłobka.

