
Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji
opieki nad dziećmi do lat 3 w czasie epidemii COVID-19

w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli
z dnia 29.06.2020 r.

Procedura przyjmowania i odbierania dziecka do/z Zespołu ,,Kubusiowe Maluchy” w Woli
przez rodzica/opiekuna prawnego w okresie ograniczeń w funkcjonowaniu w związku 

z COVID-19.

1.Przed  przyprowadzeniem  dziecka  do  placówki  rodzic  jest  zobowiązany  do  wypełnienia
stosownego oświadczenia, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.
2.Przyjęcie  dziecka  do  placówki  będzie  poprzedzone  szczegółowym  wywiadem  
z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka dotyczącym stanu zdrowia dziecka.
3.Przed  przyprowadzeniem  dziecka  do  placówki  rodzic  jest  zobowiązany  sprawdzać  
i  monitorować temperaturę jego ciała,  w razie temperatury od 37.5oC  nie może przyprowadzać
dziecka do placówki.
4.Przyprowadzanie  i  odbiór  dziecka  do  placówki,  powinno  odbywać  się  tylko  w  ustalonych
godzinach.  
Personel  obsługi  przeprowadza  dezynfekcję  zabawek,  sal,  podłóg,  szatni,  aby  przygotować
pomieszczenia na poranne przyjęcie dzieci.
5.Dziecko nie może przynosić do placówki zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
6.Pomiędzy  rodzicem/opiekunem  prawnym  dziecka,  a  Zespołem  „Kubusiowe  Maluchy”  
w Woli powinien zostać zapewniony szybki sposób komunikacji (należy podać aktualne numery
telefonów do pracy, a także aktualne numery tel. prywatnych do obydwojga rodziców.
7.Dziecko  może  być  przyprowadzane  i  odbierane  przez  osoby zdrowe  niewykazujące  żadnych
objawów chorobowych związanych z zakażeniem COVID – 19.
8.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka do
placówki.
9.Po wejściu do placówki (w przedsionku) rodzic/opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
W przedsionku znajduje się stanowisko z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją. Następnie
rodzic/opiekun  prawny  dzwoni  na  domofon  podając  imię  i  nazwisko  dziecka
 i czeka na przybycie pielęgniarki lub osoby wyznaczonej przez Dyrektora, która odbierze dziecko
w przedsionku.
10.Osoby  wchodzące  na  teren  placówki  muszą  być  zabezpieczone  w  maski  ochraniające  nos
 i usta oraz w rękawiczki jednorazowe.
11.Przed  przyjęciem  każdorazowo  mierzona  będzie  dziecku  temperatura.  Pielęgniarka  lub
upoważniony  opiekun  dokona  pomiaru  temperatury  ciała  dziecka  w  przedsionku  żłobka.  
W przypadku, kiedy temperatura będzie nieprawidłowa, od 37,5oC pracownik żłobka lub klubu
dziecięcego ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki w tym dniu.
12.Jeśli  temperatura  będzie  prawidłowa  (do  37,5°C),  rodzic/opiekun  prawny  oddaje  dziecko
opiekunowi w przedsionku placówki, nie wchodzi do szatni.
13.Opiekun zostawia odzież wierzchnią i osobistą dziecka w jego szafce w szatni i zaprowadza je
do swojej grupy.
14.Rodzic/opiekun  przychodząc  do  placówki  po  dziecko  musi  pamiętać  
o  bezwzględnym  zachowaniu  wszystkich  środków  ochrony  osobistej  jak  i  o  
utrzymaniu  odstępu  od  innych  osób  –  min.  2  m.  
Rodzic  nie  może  wchodzić  bezpośrednio  do  szatni,  czeka  przed  drzwiami  w  przedsionku  na
opiekuna  z  dzieckiem.  Opiekun  dokonuje  pomiaru  temperatury  ciała  dziecka  przed  wyjściem  
z placówki i  odnotowuje w rejestrze,  a  następnie ubiera dziecko w szatni  i  wydaje rodzicowi  
w przedsionku.
15.Po odebraniu dziecka od opiekuna, rodzic/opiekun prawny opuszcza placówkę.


