
Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora żłobka nr 7 z dnia 31.08.2020r. 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do/z grupy żłobkowej mieszczącej się      

w Przedszkolu Nr 14 w Raciborzu ul. Słoneczna 31 w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 września 2020r. 

 

Podstawa prawna − Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia (wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.) dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest określenie szczegółowych obowiązków rodziców                     

i opiekunów w grupie żłobkowej podczas przyprowadzania do i odbierania z grupy żłobkowej 

dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę w celu 

zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola     

i grupy żłobkowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Zakres obowiązywania procedury:  

Zasady postępowania rodziców oraz pracowników grupy żłobkowej w czasie 

przyprowadzania dziecka oraz jego odbioru. 

Uczestnicy postępowania i zakres odpowiedzialności:  

Opiekunowie grupy żłobkowej i  rodzice. 

Odpowiedzialność: 

1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników oraz 

rodziców jest Dyrektor Żłobka. 

2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także 

za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

Zasady postępowania w czasie pobytu w budynku; 

1. Przy wejściu do budynku umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego muszą 

korzystać wszyscy dorośli wchodzący na teren placówki; 

2. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko z grupy żłobkowej  musi mieć 

prawidłowo zasłonięty nos i usta maseczką. 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z 

grupy żłobkowej: 

1. Do grupy żłobkowej mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych takich jak: katar, kaszel, biegunka, wysypka, stan podgorączkowy, 

wymioty lub inne. 

2. Dziecko do budynku przedszkola, gdzie mieści się grupa żłobkowa może wprowadzić 

jedna osoba, ze względów epidemiologicznych wskazane jest aby osoby 

przyprowadzające były w miarę możliwości stałe. 



3. Rodzice zobowiązani są do trzymania dystansu społecznego od innych rodziców, ich 

dzieci oraz personelu  min. 1,5 metra. 

4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do  szatni przedszkolnej, w której mieści się 

szatnia dla dzieci z grupy żłobkowej, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem 

lub z dziećmi w przypadku rodzeństwa w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ 

dziećmi 1,5 metra.   

5. Przed wejściem do budynku rodzic zobowiązany jest stosować środki ochronne: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

6. W szatni może przebywać max 5 rodziców z dzieckiem/ dziećmi. 

7. Po przejęciu dziecka przez opiekuna grupy żłobkowej rodzice (prawni opiekunowie) 

niezwłocznie opuszczają budynek. 

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, za zgodą 

rodziców, dokonuje się pomiaru temperatury u dzieci. 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania opiekunom w grupie 

żłobowej istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka. 

10. Godziny przyprowadzania dzieci do grupy żłobkowej: 5.30  do 8.30! 

11. Godziny odbioru dzieci; 14.00 do 16.30! 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE USTALONYCH GODZIN.  

12. Przed wejściem na salę zabaw dziecko pod opieką opiekuna w grupie myje ręce. 

13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dzieci do grupy żłobkowej. 

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPEWNIENIA: 

1. Szybkiej komunikacji ze żłobkiem poprzez udostępnienie aktualnego numeru 

telefonu, który będzie służył do komunikacji. 

2. Kontroli, czy dziecko nie zabiera ze sobą do/z grupy żłobkowej żadnych 

przedmiotów. 

 


