
                                                                                         Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora 
Żłobka Miejskiego Iskierka w Skierniewicach nr 11  z dnia  30  sierpnia 2021r. 

 

Procedura przyjmowania dzieci do żłobka ( odbierania od rodziców  
i wydawania dzieci rodzicom), w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID 19 

 

Podstawa prawna: 

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 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. 

- Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 DZ. U. 2011 NR 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

Cel procedury 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i pracowników żłobka, 

zmniejszających ryzyko zakażenia i zachorowania na COVID-19 poprzez ustalenie sposobu 

przyjmowania i wydawania dzieci. 

 

Zakres Procedury 

Niniejszy dokument reguluje zasady bezpiecznego przyjmowania i wydawania dzieci. 

Osoby podlegające procedurze 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie prawni, 

opiekunowie grup, wszyscy pracownicy Żłobka Miejskiego w Skierniewicach. 

 

 

 

Opis procedury: 

 

1. Rodzic przed wejściem  do szatni żłobka dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę. 

2. Dzieci do żłobka mogą być przyprowadzone  w godz. 6/30-8/30, po godz. 8/30 placówka 

zostaje zamknięta i nie ma możliwości pozostawienia dziecka. Rodzic/opiekun prawny przekazuje 

dziecko w szatni placówki pracownikowi, który dokonuje pomiaru temperatury, w obecności 

rodzica. Pomiar jest rejestrowany. Temperatura powyżej 37,5C nie pozwala na przyjęcie dziecka 

do żłobka. Rodzic zasięga porady lekarza i informuje  żłobek o przyczynie podwyższonej 

temperatury. 



3. Odbieranie dziecka z placówki wyłącznie w godz. 15/00 – 16/30. Rodzic/opiekun prawny lub osoba 

upoważniona  wchodzi do szatni w maseczce i po dezynfekcji rąk,  po uprzednim zgłoszeniu przez 

domofon( żłobek ul. Rawska) lub zgłoszenie osobie dyżurującej przy wejściu( filie żłobka)  

gotowości do odebrania dziecka.   

4. Dzieci nowoprzyjęte, które są w okresie adaptacji odbierane są przez rodzica/opiekuna o godzinie 

12.00. z zachowaniem zasad zapisanych w punkcie 3( dezynfekcja rąk, osłona twarzy) oraz  

w punkcie 5 (ograniczona liczba w szatni). W  wyjątkowych sytuacjach(np. trudności adaptacyjne) 

indywidualnie zostanie określona godzina odbioru dziecka. 

5. Przy przyjęciu i wydaniu dziecka obowiązuje zasada ograniczenia liczby osób w szatni: 

żłobek ul. Rawska- 10 rodziców/opiekunów, 

filia ul. Wańkowicza- 3 rodziców/opiekunów, 

filia ul. Pomologiczna- 5 rodziców/opiekunów. 

6. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

7. Do żłobka  może uczęszczać tylko i wyłącznie dziecko bez żadnych objawów chorobowych.  

8. Informacje o przebiegu pobytu dziecka w żłobku rodzic/ opiekun może uzyskać   telefonicznie lub 

przy odbieraniu dziecka. 

9. Dziecko nie może przynosić do żłobka  własnych zabawek, pluszaków i innych zbędnych  

przedmiotów z domu. 

10. Smoki lub gryzaki należy przekazać pierwszego dnia pobytu w zamkniętym pojemniku, podpisanym 

imieniem i nazwiskiem dziecka. Smok/ gryzak wraz z pojemnikiem pozostaje  

w żłobku i nie jest wydawany przy oddaniu dziecka. 

11. Butelki, kubki niekapki, mleko modyfikowane należy przekazać w torebce strunowej podpisanej 

imieniem i nazwiskiem dziecka. 

12. Do żłobka nie wjeżdżamy wózkiem, nie wnosimy nosidełek i fotelików samochodowych. 

13. Wszystkie niezbędne artykuły( pieluchy, ubranka, buciki, itp.) należy przynieść w zamkniętym 

worku strunowym, podpisanym. Artykuły te pozostają w grupie dziecka, nie są wydawane przy 

odbieraniu dziecka ze żłobka. Wyjątek stanowią zabrudzone ubranka, które przed wydaniem 

opiekun musi dokładnie zamknąć w strunowym woreczku dostarczonym przez rodzica. 

14. Pracownik medyczny żłobka, opiekun, dyrektor może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka  

do żłobka z powodu podejrzenia choroby lub zauważenia objawów chorobowych. 

15. Rodzic jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania w/w procedury.   

16. Dziecko z objawami chorobowymi zostaje odesłane do domu, po uprzednim powiadomieniu 

rodzica. 

17. Rodzic ma obowiązek bezzwłocznie odebrać dziecko. 

18. Wyjątek stanowią objawy spowodowane alergią i potwierdzone stosownym zaświadczeniem od 

lekarza specjalisty-alergologa. 

19. Procedura obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2021r. do odwołania i zostaje wprowadzona 

Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka nr 11 z dnia 30 

sierpnia 2021r. 

 


