
 
 
 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 03/2022 

 Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie  

z dnia 15 marca 2022 r. 

 

Wytyczne dla rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Debrznie. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa 

Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej  z dnia  19 listopada 2020 r. w sprawie 

wytycznych dla instytucji opiekuj nad dziećmi do lat 3. 

Przekazujemy również Państwu Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców 

przyprowadzających dziecko do żłobka w okresie pandemii z dn. 11 marca 2022r. 

Do obowiązków rodziców/opiekunów będzie należało zapoznanie się i przestrzeganie 
wewnętrznych procedur postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia 
i życia dzieci oraz osób dorosłych. 

Rodzicu, 

Zadbaj o to, by dziecko było dobrze przygotowane do powrotu do żłobka 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku, przekaż 

dyrektorowi lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.  

2. Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się 

do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.  

3. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, 

nie zostanie ono wpuszczone do placówki, opiekun poprosi rodzica o zabranie dziecka 

do domu i skontaktowanie się z lekarzem. O tym fakcie zostanie również niezwłocznie 

poinformowany Dyrektora Żłobka. 

4. Przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka zmierz mu w domu temperaturę.  

5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych  zasadach higieny. Podkreśl, że 

powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i  nie 

podawać ręki na przywitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować,  

bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

6. Przebywając na terenie naszej placówce, należy stosować  indywidualne środki ochrony 

osobistej, tj. zakrywać usta i nos oraz obligatoryjnie pamiętać o dezynfekcji rąk przez 

osoby dorosłe przed wejściem do placówki. 

7. Ze względów bezpieczeństwa możliwe będzie wejście do placówki jedynie wejściem 

głównym. Wyłączone zostaje wejście od strony placu zabaw, tzn. przez wózkownię. 

8. Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów (należy dopilnować, aby dziecko nie miało ich ze sobą w żłobku). 

9. W przypadku dłuższej nieobecność dziecka w naszej placówce, czas jego pobytu  

w placówce w pierwszym tygodniu powinien zostać skrócony, by dać dziecku czas na 

adaptację i ponowne płynne przejście ze środowiska domowego do żłobka.  W 

kolejnych tygodniach czas pobytu dziecka powinien być sukcesywnie wydłużany, w 

zależności od potrzeb dziecka. 



 
 
 

10. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne przed przyjęciem dziecka do żłobka codziennie 

będzie dokonywany pomiar temperatury dziecku. Pomiaru będzie dokonywała 

opiekunka grupy dziecka przed wejściem do sali. 

11. W przedsionku może znajdować się jeden rodzic z dzieckiem. 

12. Oddając dziecko do naszej placówki, rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar 

temperatury ciała w ciągu dnia, jeśli zaistnieje taka konieczność, szczególnie  

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka.  

13. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki 

(korytarz) z zachowaniem zasady:  1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego 

rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, (tylko osoby dorosłe). 

15. Rodzic nie może wraz z dzieckiem wejść do Sali ( z wyłączeniem czasu adaptacji 

dziecka w placówce). 

16. Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko do/ze żłobka musi przekazać je pod 

opiekę opiekunowi z zachowaniem odpowiedniego dystansu (min. 1,5 m). 

17. Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Człuchowie                    

tel. (59) 83 41 142. 

 

 

           Debrzno, dnia……………………………                        …………………………………………………………….. 

                                     Podpis  rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

                                                                                            

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


