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Program uruchomienia żłobków w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi     

w stanie epidemii zgodnie  

z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  

z dnia 4 maja 2020r. 
 
 
 
 
I Zasady organizacji opieki nad dziećmi w żłobku. 
 

1. Jedna grupa żłobkowa przebywa w pomieszczeniach, które są przypisane do danej grupy 

(bawialnia, jadalnia, sypialnia i łazienka). 

2. Plan miejsc na czas epidemii w każdej grupie, w każdym żłobku został określony  zgodnie  

z wytycznymi GIS. Informacje szczegółowe dotyczące ilości miejsc w danym żłobku otrzymały 

poszczególne placówki. 

3. Uwzględniając  powierzchnię bawialni  (4m2 na dziecko i każdego opiekuna) w grupie może 

przebywać maksymalnie 12 dzieci, które przemieszczają się do przypisanej  sobie jadalni na posiłki 

i sypialni na odpoczynek (odległość między leżaczkami 2 m). Grupą dzieci opiekują się przypisane 

im na stałe opiekunki. 

4. Każdy rodzic korzystający z usług żłobka zobowiązany jest do podpisania Oświadczenie rodzica.  

W przypadku odmowy dziecko będzie wypisane ze żłobka. Informacja o COVID 19 – zał. nr 1                   

i wzór oświadczenia – zał. Nr 2   do niniejszego Programu.  

5. Do żłobka przyjmowane są dzieci bez objawów chorobowych, przyprowadzane i odbierane przez 

osoby zdrowe. 

6.  Codziennie przed wejściem do żłobka każde dziecko i jego  rodzic/ opiekun będą mieli mierzoną 

temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego.  

7. W sytuacji stwierdzenia u dziecka podwyższonej temperatury ciała powyżej 37 0C lub objawów  

chorobowych np. katar, kaszel, biegunka  nie będzie ono przyjęte do placówki. 

8. Warunkiem przyjęcia dziecka po chorobie będzie  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do uczęszczania   do żłobka. 

9. W sytuacji stwierdzenia u rodzica/opiekuna dziecka podwyższonej  temperatury ciała powyżej      

37.6 st C dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka. 

10. W przypadku  wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w domu  rodzic zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie kierownika żłobka 

11. Rodzice zobowiązani  są do : 

11.1 zachowania odległości między sobą jak i wobec innych dzieci i rodziców min. 2 m przed 
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budynkiem żłobka, 

11.2   do zasłaniania ust i nosa, posiadania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowania   przed 

wejściem do żłobka, 

11.3 zachowania w szatni dystansu 2 m w stosunku do pracowników żłobka, w szatni może 

przebywać 1 rodzic z dzieckiem,   

11.4  niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych                       

w czasie pobytu dziecka w żłobku. 

12. Pościel nadal zapewniają rodzice. 

13.  Bielizna pościelowa jest zabierana przez rodziców/opiekunów codziennie przy odbiorze dziecka, 

prana w temperaturze pow.  60 st C. i przynoszona następnego dnia. 

14. Dzieci do odpoczynku nie będą przebierane w piżamki. 

15.  Na czas epidemii zostają zawieszone: 

15.1     zajęcia dodatkowe i edukacyjne, 

15.2 zebrania z rodzicami i rady rodziców, 

15.3   uroczystości, 

15.4   spotkania z filharmonią i teatralne, 

15.5    konsultacje bezpośrednie 

16.  Informacje i rozmowy w sprawach dziecka mogą być realizowane telefonicznie. 

17.  Żłobek zapewnia: 

17.1 wietrzenie  pomieszczeń,  w których przebywają dzieci, co najmniej raz na godzinę,  

17.2 pomieszczenie dla dzieci bądź pracowników, u których wystąpiły objawy chorobowe,    

bądź wyznaczone miejsce z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, 

17.3 płyn do dezynfekcji rąk dla rodziców. 

18.  Z pomieszczeń zostaną usunięte zabawki, dywany, wykładziny dywanowe, których nie można 

skutecznie dezynfekować.  

19. Opiekunowie zachowują odległość między sobą min. 1.5 m w każdej przestrzeni.  

20. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi i opiekunami. 

21. W zajęcia opiekuńcze nie są angażowane osoby powyżej 60 roku życia. 

22. Wszelkie sprawy organizacyjne rodzice ustalają  telefonicznie z kierownikiem żłobka. 

23. Szczegółowe informacje dotyczące zachowania i  wymogów  reżimu sanitarnego w codziennej 

pracy  są dostępne w placówce. 

 

 

 


