
Procedury Bezpieczeństwa 

w czasie Pandemi COVID-19 

W Żłobku-Przedszkolu ZŁOTA RYBKA 

 

1.Dziecko przyprowadzane do żłobka lub przedszkola musi być zdrowe tj. bez jakichkolwiek oznak 

zewnętrznych infekcji takich jak : katar, kaszel, podwyższona temperatura powyżej 37 stopni, 

zaczerwienione oczy, ogólne złe samopoczucie. 

2.Do placówki z dzieckiem może wejść tylko 1 osoba, która będzie posiadała zabezpieczenie w postaci 

maski, przyłbicy lub innego zabezpieczenia nosa i ust. Niedopuszczalne jest ściąganie maseczki lub jej 

mocowanie na brodzie i w taki sposób  aby odsłaniała nos lub usta. 

3.W szatniach mogą przebywać max 2 osoby z dziećmi , pozostałe osoby powinny poczekać w holu lub na 

zewnątrz budynku na swoją kolej. 

4.Jeżeli w domu przebywa osoba chora lub na kwarantannie/izolacji  dziecko nie może uczęszczać do 

żłobka i o takim fakcie należy niezwłocznie poinformować kierownictwo lub dyrekcję placówki 

5.Przy wejściu do placówki znajduje się płyn dezynfekujący . 

Każda osoba wchodząca do placówki musi dokładnie zdezynfekować ręce wg 

zamieszczonej instrukcji 

6.Zakaz przynoszenia do żłobka własnych zabawek, kocyków, przytulanek i innych rzeczy jak również 

pozostawiania ich w szatni. 

7.Przyjmowanie dzieci do placówki odbywać się będzie w godzinach 6.30-9.30. 

Jest to podyktowane względami sanitarnymi -Po godzinie 9.30 dzieci nie będą przyjmowane. 

W godzinach 9.30 12.00 14.30,17.00 odbywać się będzie dezynfekcja placówki w częściach wspólnych / 

szatnia, klatka schodowa ,toalety, klamki, poręcze itp. / 

Co 2 dni placówka będzie ozonowana 

8. Prosimy o niepozostawianie fotelików oraz wózków dziecięcych w placówce 

9.Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka prosimy zachować odstęp od pań opiekunek ,sal, drzwi do sal , 

prosimy stawać w miejscach oznaczonych na posadzce i ograniczyć rozmowę z personelem do minimum 

,jak i sam czas przebywania w placówce. 

10.Zgodnie z zaleceniami prosimy ograniczyć przyprowadzanie i odbieranie z placówki dzieci przez osoby 

powyżej 60 roku życia 

Oprócz w/w procedur Żłobek i Przedszkole jest zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego 
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