ZASADY DLA RODZICÓW
obowiązujące w żłobku, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
opracowane na podstawie: ,,Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora
Sanitarnego z19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8 a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz.322, 374 , 567 i
1337) ‘’.

Przyprowadzając i odbierając dzieci ze żłobka jako rodzic zobowiązuję się do
przestrzegania następujących zasad:
1.Do
żłobka będę przyprowadzać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. .Do żłobka z dzieckiem będzie wchodził tylko jeden rodzic/opiekun.
3.Wyrażam zgodę, aby moje dziecko każdorazowo przy przyjęciu do żłobka, oraz w
razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych będzie miało mierzoną
temperaturę ciała.
4.Jedynie osoby zdrowe będą przyprowadzały/odbierały moje dziecko ze żłobka.
5.Dziecko nie będzie przyprowadzone do żłobka, jeżeli w domu przebywa osoba w
izolacji w warunkach domowych.
6.Przy wejściu do żłobka zdezynfekować dłonie lub założyć własne rękawiczki
ochronne oraz zakryć usta i nos.
7.Zachować bezpieczną odległość w przestrzeni wspólnej żłobka (ganek, hol,
korytarz, szatnia, klatka schodowa) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem
lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m.
8.Przyprowadzając/odbierając dziecko do/ze żłobka zachowam dystans społeczny w
stosunku do pracowników żłobka i innych rodziców i dzieci wynoszący min. 1,5 m.
9. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do żłobka niepotrzebnych zabawek.
10. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, oraz
że nie wolno przytulać się do innych dzieci.

11.Przyjmuję do wiadomości , że w roku szkolnym 2021/2022 na terenie żłobka
mogą być organizowane uroczystości okolicznościowe, wyłącznie w grupach
zamkniętych.
12.W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na
podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego
przeznaczonej pod opieką opiekuna).
13. Oświadczam, że jestem świadoma/-y ryzyka, które niesie za sobą choroba
COVID -19 i zwiększonym ryzyku ekspozycji na potencjalne czynniki chorobotwórcze
w żłobku dla dzieci, pracowników , rodziców oraz pozostałych domowników, a także
o ryzyku podjęcia decyzji związanej z wysłaniem dziecka do żłobka, jak i dowożenia
do niego – ze szczególnym uwzględnieniem, że część przypadków przebiega
bezobjawowo.
14.Oświadczam,
że
zapoznałam/
zapoznałem
się
z
zasadami
przyprowadzania/odbierania dziecka do/ze żłobka i zobowiązuję się je stosować.

…………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

Proszę wypełnioną kartę przedłożyć dyrektorowi żłobka.

