
    
          ŻŁOBEK WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUNCZĄ OD DNIA 18 MAJA 2020r 
PO 63 DNIACH PRZERWY SPOWODOWANEJ  STANEM EPIDEMII  W NASTĘPSTWIE KTÓREJ  
WPROWADZONO N/W OGRANICZENIA:

 liczba dzieci w grupie / oddziale 12 – 14
 zachowanie dystansu społecznego 
 przestrzeganie skutecznego mycia rąk i skutecznej dezynfekcji zgodnie z instrukcjami

Żłobek pracuje w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 16:00
Przyjęcia dzieci do oddziałów od godz. 7:00 do godz. 8:10 od poniedziałku do piątku

RODZICE

 każdorazowo przed wejściem na teren żłobka – obowiązani są do wykonania:

 dezynfekcji rąk;  
 zasłaniania ust i nosa maską
 noszenia jednorazowych rękawiczek

      PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RĄK JEST DOSTĘPNY W HOLU ŻŁOBKA WRAZ Z INSTRUKCJĄ 

Przyjęcie dziecka do oddziału: 

 dzieci  są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, nie posiadające objawów 
chorobowych tj: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel

 dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez 1 osobę dorosłą, aby do minimum 
ograniczyć przebywanie  z zewnątrz osób trzecich w placówce.

 rodzice/opiekunowie prawni przebywający na terenie placówki nie tworzą skupisk /zgromadzeń 
oraz nie prowadzą rozmów z innymi dziećmi i ich rodzicami, zachowują obowiązkowy dystans 
społeczny – 2m.

 w holu żłobka wyznaczony pracownik ( wyposażony w maskę zasłaniającą usta i nos, rękawice 
jednorazowe) pilnuje przestrzegania  przez rodziców procedur przyprowadzania i odbioru dziecka 
ze żłobka oraz zachowywania dystansu społecznego;  kontroluje i reguluje ilość obecnych 
rodziców na terenie placówki; (15m2 na 1 rodzica z dzieckiem).

 Rodzice  dzieci z oddziału VII ( Marynarze) wchodzą do placówki od strony ul. Wyspiańskiego 12, 
natomiast rodzice dzieci z oddziału VI Smerfy wchodzą do żłobka od strony parkingu.

     Rodzic – obowiązki

 przed wejściem do budynku  – zasłania usta i nos maską, wykonuje  dezynfekcję rąk; zakłada 
rękawice jednorazowe 
(preparat do dezynfekcji rąk jest dostępny w holu żłobka wraz z instrukcją )

 dokonuje rejestracji elektronicznej obecności dziecka 
 wprowadza dziecko zdrowe bez objawów chorobowych tj. podwyższona temperatura, kaszel,  

katar…  ( wstępny  pomiar temperatury u dziecka rodzic wykonuje w domu)
 informuje opiekuna o aktualnym stanie zdrowia dziecka przy zachowaniu dystansu 2m.
 sprawdza, czy dziecko nie zabrało z domu zabawek i niepotrzebnych przedmiotów
 do dnia 15.05.2020r.  dostarcza na oddział podpisane oświadczenie, że jest świadomy 

odpowiedzialności związanej z wysłaniem dziecka do placówki oraz, że nikt z domowników nie 
odbywa kwarantanny lub nie przebywa w izolacji. ( załącznik )

 po rozebraniu dziecka z odzieży wierzchniej dziecko zostaje poddane badaniu temperatury i ocenie
wizualnej ogólnego stanu zdrowia przez  wyznaczonego doświadczonego pracownika

 po przyjęciu dziecka do oddziału rodzic informuje pracownika o godzinie odbioru dziecka a 
następnie opuszcza budynek ( ważne !)



REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA PODCZAS PANDEMII COVID-19

1. Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka podczas pandemii COVID-19 stanowi załącznik do 
Procedury rekrutacji dzieci do żłobka wprowadzonej zarządzeniem nr 13   z dnia 15.04.2020 i 
stanowi jego uzupełnienie.

2. Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka dotyczy :

1) aktualnie zapisanych do żłobka na rok 2019 / 2020  
2) aktualnie składających wnioski na rok 2020 / 2021

3. Wg. wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 4 maja 2020r liczba dzieci przypadająca
na jeden oddział  wynosi 12 – max 14 dzieci.

4. Zgodnie z zaleceniami ministerstwa w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 
rodziców/ prawnych opiekunów, którzy:

 aktualnie wykonują pracę zawodową i:

 pracują w  systemie ochrony zdrowia: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki
 pracują w  służbach mundurowych: wojsko, policja , straż pożarna
 pracują w handlu,
 pracują w  przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 wg. potrzeb społecznych 

 aktualnie nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 nie zalegają z opłatami za żłobek,
 nie przebywają  na zasiłkach opiekuńczych, wychowawczych oraz zwolnieniach 

lekarskich, urlopach

5. Dla wszystkich nieprzyjętych z powodu braku wolnych miejsc tworzona jest lista 
rezerwowa. W miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci zapisane na liście rezerwowej 
przyjmowane będą w pierwszej kolejności.

6. Niezbędne dokumenty obowiązujące rodzica podczas rekrutacji – pkt. 2, 1)
 aktualne zaświadczenia o wykonywaniu zatrudnienia rodziców ;
 złożenie oświadczenia, że są świadomi odpowiedzialności związanej z wysłaniem 

dziecka do placówki oraz, że nikt z domowników nie odbywa kwarantanny lub nie 
przebywa w izolacji;

o TERMIN SKŁADANIA W/W DOKUMENTÓW – DO DNIA 15.05.2020r. DO GODZINY 11:OO
o MIEJSCE SKŁADANIA – SEKRETARIAT ŻŁOBKA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2
o POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA EMAIL: sekretariat@zlobekswinoujscie.pl

SEKRETARIAT JEST  CZYNNY OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 12:00

RODZICE, KTÓRYCH DZIECI ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE DO PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA OD 
DNIA 18.05.2020r. ZOSTANĄ POINFORMOWANI TELEFONICZNIE W DNIU 15.05.2020r. W 
GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH.



…………………………………..........…                          Świnoujście, dnia …………………
                        (Imię i Nazwisko)

…………………………………………
                          (adres)

…………………………………………

Oświadczenie 

1. Oświadczam,  że  jestem  świadoma/y  odpowiedzialności  związanej  z  decyzją  wysłania

dziecka  ……………………………………………  (imię  i  nazwisko  dziecka)  do  Żłobka

Miejskiego „Kubuś Puchatek” jak i dowożenia dziecka do placówki w okresie ogłoszonego w

kraju stanu epidemii.

2. Oświadczam,  że  w  miejscu  zamieszkania  dziecka  nie  przebywa  żadna  osoba  objęta

kwarantanną lub w izolacji. 

…………………………………………..

       (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 


