Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2020
Dyrektora Gminnego Żłobka Kraina Smyka w Józefinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Procedura przyjmowania i odbierania dziecka z Gminnego Żłobka Kraina Smyka
w Józefinie przez rodzica/opiekuna prawnego od dnia 1 września 2020 r.
1. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzic/ opiekun prawny jest
zobowiązany sprawdzać i monitorować temperaturę jego ciała, w razie stanu
podgorączkowego nie może przyprowadzać dziecka do żłobka.
2. Żłobek będzie otwarty od godziny 6:30 do godziny 17:30.
3. Przyprowadzanie dziecka do żłobka powinno odbywać się do godziny 8:00.
4. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane tylko przez 1 osobę zdrową nie
wykazującą żadnych objawów chorobowych związanych z zakażeniem COVID-19.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
nie wolno przyprowadzać dziecka do Żłobka.
6. Osoby wchodzące na teren Żłobka muszą być zabezpieczone w maski osłaniające nos
i usta.
7. Każda osoba zobowiązana jest przed wejściem do placówki zdezynfekować ręce
płynem do dezynfekcji, który dostępny jest w każdym przedsionku wejściowym
oznaczony „DEZYNFEKCJA RĄK”.
8. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci z grupy Pszczółek i grupy Żabek korzystają
z wejścia z lewej strony budynku (stojąc przodem do budynku).
9. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci z grupy Motylki i grupy Biedronki korzystają
z wejścia z prawej strony budynku (stojąc przodem do budynku).
10. Przed przyjęciem każdorazowo mierzona będzie dziecku temperatura. Upoważniony
pracownik Żłobka dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
11. W przypadku kiedy temperatura będzie nieprawidłowa, pracownik Żłobka ma prawo
nie wpuścić rodzica/ opiekuna prawnego z dzieckiem do placówki.
12. Jeśli temperatura będzie prawidłowa, rodzic/ opiekun prawny wchodzi z dzieckiem do
szatni z jednoczesnym zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od
kolejnego rodzica min. 2 m.
13. Rodzic/ opiekun prawny zostawia odzież wierzchnią i osobistą dziecka
w wyznaczonej szafce w szatni. Przebrane dziecko odprowadza do sali przypisanej do
grupy dziecka.
14. Dziecko nie może przynosić do Żłobka własnych zabawek, pluszaków, pieluszek
tetrowych i innych niepotrzebnych przedmiotów, a w przypadku używania smoczka
przez dziecko, rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do codziennej dezynfekcji
oraz o przynoszenie go w podpisanym opakowaniu zabezpieczającym.
15. Rodzic/ opiekun prawny dziecka nie może wchodzić bezpośrednio na salę, gdzie
przebywają dzieci.
16. Po pozostawieniu dziecka opiekunowi grupy rodzic/opiekun prawny bezpośrednio
udaje się do wyjścia.
17. Rodzic/opiekun prawny przychodząc do Żłobka po dziecko musi pamiętać
o bezwzględnym zachowaniu wszystkich środków ochrony osobistej, jak
i o utrzymaniu odstępu od innych osób – min. 2 m.
18. Po wejściu do Żłobka rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w szatni lub
w przedsionku wejściowym. Dziecko zostanie przyprowadzone przez opiekuna grupy.

19. Po odebraniu dziecka od opiekuna grupy, rodzic/opiekun prawny przebiera dziecko
w szatni, a po przebraniu dziecka kieruje się z nim bezpośrednio do wyjścia ze
Żłobka.
20. Pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, a Żłobkiem powinien zostać
zapewniony szybki sposób komunikacji. Należy podać aktualne numery telefonów do
obydwojga rodziców.

