
Załącznik Nr 3

PROCEDURA 
PRZYJMOWANIA I ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA
w czasie trwania ogłoszonego stanu epidemicznego w kraju

1. Przed  pierwszym  przyprowadzeniem  dziecka  do  placówki  po  wznowieniu  działalności
żłobka  po  przerwie  związanej  z  okresem  kwarantanny  rodzice/opiekunowie  dziecka
zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującą w tym okresie dokumentacją:
-  Wypełnić zgodnie z prawdą ankietę o stanie zdrowia dziecka i jego rodziny (Zał. Nr 1.)
-  Zapoznać się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa
-  Zapoznać się obowiązującą procedurą przyjęcia i odbioru dziecka ze żłobka (Załącznik
Nr 2.)
-   Zapoznać się procedurą postępowania na wypadek zachorowania dziecka w placówce
(Zał. Nr 3.)

2. Do przyjmowania dziecka jest wyznaczony pracownik, który jest zabezpieczony w środki
ochrony  osobistej,  to  znaczy  jest  ubrany  w  fartuch  ochronny  z  długim  rękawem,  ma
osłonięte usta i nos maseczką ochronną oraz dłonie zabezpieczone rękawiczkami.

3. Pracownik  przyjmujący/wydający  dzieci  do  i  z  placówki  prowadzi  rejestr  osób
wchodzących do żłobka.

4. Każdorazowo dziecku jest mierzona temperatura ciała na szyi w linii ucha.
5. Każdorazowo  mierzona  jest  temperatura  ciała  rodzica/opiekuna  przyprowadzającego

dziecko do żłobka.
6. Temperatura ciała dziecka powyżej 37,5 °C dyskwalifikuje dziecko do przyjęcia.
7. Temperatura ciała rodzica/opiekuna powyżej 37,0°C jest powodem nie przyjęcia dziecka do

placówki w przypadku gorączki, to jest temp. 38,0°C i więcej personel zawiadamia Sanepid.
8. Dziecko  z  objawami  infekcji:  katarem,  kaszlem,  trudnościami  w  oddychaniu,  wysypką,

podwyższoną temperaturą ciała nie zostanie przyjęte do żłobka.
9. U dzieci alergicznych zaostrzenie objawów chorobowych dyskwalifikuje je do przyjęcia do

żłobka.
10. Wszystkie  inne  objawy chorobowe takie  jak  wysypka,  biegunka,  wymioty,  dolegliwości

bólowe są powodem odmowy przyjęcia dziecka do placówki.
11. Rodzice oczekują na przyjęcie dziecka w pomieszczeniu wiatrołapu. W tym pomieszczeniu

w jednym czasie mogą przebywać 2 osoby dorosłe i 2 dzieci.
12. Po  wejściu  należy  zdezynfekować  ręce  płynem  dezynfekcyjnym  umieszczonym  przy

wejściu.
13. Osoby  oczekujące  na  przyjęcie  dziecka  do  żłobka  ustawiają  się  na  zewnątrz  budynku

w odległości 2 m od innej osoby.
14. Każdorazowo  rodzice/opiekunowie  zobowiązani  są  do  udzielenia  informacji  o  stanie

zdrowia dziecka i rodziny w zakresie choroby Covid-19.
15. W holu  na parterze budynku może przebywać jednocześnie 3 osoby dorosłe  i  3  dzieci,

a w holu I piętra 1 osoba dorosła i 1 dziecko.
16. Rodzice/opiekunowie sprawnie przygotowują dziecko do grupy, ograniczyć do minimum

czas przebierania dziecka.
17. W szafce dziecka pozostawione pieluchy muszą być podpisane.
18. Dziecko nie może przynosić do żłobka żadnych zabawek lub innych przedmiotów.
19. W czasie  odbioru dziecka ze żłobka obowiązują te  same limity osób w poszczególnych

pomieszczeniach.
20. Ubieranie dziecka do domu powinno odbywać się w miarę szybko, bez zbędnej zwłoki.
21. Niestosowanie się do zaleceń  Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa, oraz nie stosowanie

się do zaleceń personelu, będzie powodem odmowy przyjęcia dziecka do żłobka.


