WYTYCZNE DLA RODZICÓW !!!
R O D Z I C U !!!
•

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o tym, że do Żłobka wchodzi samo i że w szatni
pomoże mu się przebrać któraś z pań.

•

Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Żłobka niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

•

Przygotuj w plecaku ubrania na przebranie (bielizna, spodnie, skarpetki, bluzka).

•

Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

•

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż
opiekunowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

•

Nie posyłaj dziecka do Żłobka , jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w
izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb
sanitarnych i lekarza.

•

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno
ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na
powitanie.

•

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez
obserwację dobrego przykładu.

•

Prowadź wnikliwą obserwację dziecka, która pozwoli dostrzec symptomy zakażenia.
Najczęściej jest to: kaszel, katar, biegunka, a także przekrwienie błony śluzowej nosa i bóle
głowy.

•

COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową, istotne jest przestrzeganie zasad higieny.
Jeśli dziecko kaszle lub kicha, należy uczyć go zakrywać twarz chusteczką i przypilnować,
by umyło dłonie.

•

Mierz każdorazowo dziecku temperaturę przed wyjściem do Żłobka.

•

Jeśli dziecko źle się czuje, powinno zostać w domu, być ciepło ubrane i spożywać
pełnowartościowe posiłki.

•

Należy izolować dziecko od osób, które źle się czują. Jeśli inny domownik ma infekcję,
dziecko nie powinno przebywać razem z nim w pomieszczeniu.

•

Jeśli ktoś z domowników lub z najbliższego środowiska dziecka jest chory, nie
przyprowadzaj dziecka do Żłobka .

•

Zabrania się Rodzicom wchodzenia na teren Żłobka i poruszania po Żłobku;

•

Jeżeli potrzebujesz kontaktu z dyrektorem, opiekunką zadzwoń ( tel. 884 008 897) lub
naciśnij dzwonek domofonu i poczekaj, aż podejdzie obsługa Żłobka.

•

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno
ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na
powitanie.

•

W Żłobku (jeśli istnieje konieczność wejścia) Rodzice zawsze mają zakryte usta i nos.

•

Każdorazowo dezynfekcja rąk po wejściu do Żłobka (dozownik znajduje się przy drzwiach
wejściowych ).

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS
PANDEMII
1. Rodzic przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko odbierane jest
przez nauczyciela w progu wejścia do placówki.
2. Przy rodzicu dziecko ma mierzoną temperaturę.
3. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku
opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
4. Po każdym odbiorze dziecka opiekun dezynfekuje sobie i dziecku ręce.
5. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu.
6. Do placówki Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
7. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka,
wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma
obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 30 minut od
otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości
skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka opiekun
zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.
8. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny
zakaz przyprowadzenia dziecka do Żłobka .
9. Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8.00. Między godziną 8.30-9.00 (
czas posiłku) placówka nie będzie przyjmowała dzieci.
W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy
procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII
1. Rodzic chcąc odebrać dziecko ze Żłobka dzwoni domofonem na grupę, w której przebywa
dziecko. 2. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 2 metrów między personelem oraz
innymi dziećmi i ich rodzicami .
3. W razie potrzeby , po wcześniejszym umówieniu się , wchodząc do Żłobka Rodzic
dezynfekuje ręce i zakłada rękawiczki oraz koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos ( Rodzic
musi posiadać własne środki ochrony) . 4 . W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica ,
dziecko nie powraca już do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, czyni to następnego dnia.
Nie przebywamy z dziećmi na terenie Żłobka, przyległego placu zabaw i terenu
rekreacyjnego. 5. Opiekunowie pilnują, by przed opuszczeniem sali dziecko załatwiło
potrzeby fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy 6.Należy unikać odbioru dzieci przez osoby
powyżej 60 roku życia
W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy procedury
ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.

Załącznik do wydrukowania:
Proszę wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty i przynieść je do Żłobka w dniu przyjścia
dziecka (dokumenty będą także dostępne w Żłobku):

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica| opiekuna prawnego …………………………………………………………………………

Nr telefonu do kontaktu ………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że:
•

moja córka/mój syn* …………………………………………………..……………………………………………..

•

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19,

•

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.),

stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka* nie przejawia żadnych oznak chorobowych
nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie

przejawia widocznych objawów choroby.

…………………………………………..…..
czytelny podpis

Oświadczam, iż jestem świadom/świadoma* pełnej odpowiedzialności za dobrowolne

posłanie dziecka do Żłobka Samorządowego ,, Kraina Maluszka,, w Sędziszowie w aktualnej

sytuacji epidemiologicznej oraz , że znane jest mi ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka mimo wprowadzonych w Żłobku obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków

ochronnych. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w Żłobku ( nie tylko

na terenie ) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina,
jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
…………………………………………..…..
czytelny podpis

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała u mojego dziecka przed wejściem do
Żłobka oraz pomiar temperatury na wypadek wystąpienia objawów chorobowych i związane
z tym przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej/jego zdrowia, tj. wyników pomiaru
temperatury.
…………………………………………
czytelny podpis

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili występowania oznak choroby u mojego

dziecka (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar), dziecko nie zostanie w danych dniu
przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów
chorobowych .
…………………………………………
czytelny podpis
Zobowiązuję się do:
•
•

przestrzegania obowiązujących w placówce regulacji związanych z reżimem

sanitarnym,

•

natychmiastowego odbierania telefonu z przedszkola,

•

oznak chorobowych w czasie jego pobytu w placówce,

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek
poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej

odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu , tj. gdy ktoś z mojej rodziny
zostanie objęty kwarantanna lub zachoruje na COVID- 19.

…………………………………………..…..
czytelny podpis
Sędziszów, dn. ………………………………………..

