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Zasady funkcjonowania żłobków w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi     

w stanie epidemii obowiązujące od 11.04.2022 r., zgodnie  

z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  

z dnia 31 marca 2022r. 

 

I. Zasady organizacji opieki nad dziećmi w żłobku. 

 

1. Każdy rodzic korzystający z usług żłobka zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia rodzica.  

W  przypadku  odmowy,  dziecko  zostanie  wypisane  ze  żłobka.  Wzór oświadczenia – zał. Nr 1  

do niniejszego Programu.  

2. Do żłobka przyjmowane są dzieci bez objawów chorobowych oraz przyprowadzane i odbierane 

przez osoby zdrowe.  

3. Jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych, rodzic/opiekun nie 

przyprowadza dziecka do żłobka. 

4. W przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych, przed wejściem do żłobka 

dziecko i jego rodzic/opiekun będą mieli mierzoną temperaturę ciała za pomocą termometru 

bezdotykowego. 

5. W sytuacji stwierdzenia u dziecka podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,3° C lub objawów  

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

6. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w domu, rekomenduje się, aby rodzic  

powiadomił o tym fakcie kierownika żłobka. 

7. Warunkiem przyjęcia dziecka po chorobie będzie zaświadczenie lekarskie/oświadczenie 

rodzica/opiekuna, że dziecko jest zdrowe. 

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

37,6° C, dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka.  

9.  Rodzice zobowiązani są do : 

9.1. zachowania dystansu przy przyprowadzaniu/odbieraniu do/z podmiotu wobec pracowników, 

innych dzieci i rodziców, 

9.2. zachowania w szatni zasady jeden rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi lub dystansu  

w stosunku do pracowników żłobka i rodzica z dzieckiem/dziećmi,  

      9.3. niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych  

   w czasie pobytu dziecka w żłobku.  

10. Pościel/kocyk zapewniają rodzice. 
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11. Pościel z bielizną pościelową/kocyki, codziennie po leżakowaniu są przechowywane w zamkniętej 

torbie w szafkach dzieci. W piątek pościel/kocyk zabierane są przez rodzica/opiekuna do domu do 

prania. W przypadku zachorowania dziecka, rodzic/opiekun zabiera pościel/kocyk do prania  

i przynosi kiedy dziecko wraca do żłobka.  

12. Dzieci do odpoczynku nie są przebierane w piżamki. 

13. Na czas epidemii należy ograniczyć: 

13.1.  zajęcia dodatkowe i edukacyjne, 

13.2.  zebrania z rodzicami i rady rodziców, 

13.3.  uroczystości, 

13.4.  spotkania z filharmonią i teatralne, 

13.5. konsultacje bezpośrednie. 

14. Dopuszcza się realizację zapisów, o których mowa w punkcie 13, w przypadku spełnienia przez 

kierownika żłobka wymogów:  

14.1. stworzenie bezpiecznych warunków, zgodnych z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi 

przeciwepidemicznymi GIS,  

14.2.  uzgodnienie z Radą Rodziców żłobka. 

15. W miarę możliwości  informacje i rozmowy w sprawach dziecka mogą być realizowane     

telefonicznie.  

16. Żłobek zapewnia: 

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

16.2. pomieszczenie dla dzieci bądź pracowników, u których wystąpiły objawy chorobowe, bądź 

wyznaczone miejsce z zapewnieniem minimum 2 m. odległości od innych osób. W przypadku 

dziecka, żłobek niezwłocznie powiadamia rodziców. 

16.3.  płyn do dezynfekcji rąk dla rodziców, 

16.4. pobyt rodzica/opiekuna z dzieckiem w okresie adaptacyjnym po otrzymaniu zgody 

kierownika placówki. Rodzic zabezpiecza usta, nos oraz dłonie. Liczba rodziców/opiekunów jest 

ograniczona z uwagi na zachowanie dystansu społecznego. Z dzieckiem może przebywać tylko 

osoba zdrowa, u której w domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych.  

16.5. regularne czyszczenie z użyciem środka dezynfekcyjnego i dezynfekowanie sprzętu na placu 

zabaw. 

17. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi i opiekunami. 

18. W miarę możliwości wszelkie sprawy organizacyjne rodzice ustalają telefonicznie z kierownikiem 

żłobka. 

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

pracy dostępne są w placówce. 


