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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBUSIA 

SMOCZKOWO 
 
1. W szatni został umieszczony płyn do dezynfekcji, z którego każdy dorosły jest zobligowany 
skorzystać.  
2. W szatni może przebywać tylko jeden Rodzic/Opiekun z dzieckiem, w przypadku gdy w szatni 
przebywa inny rodzic należy poczekać na zewnątrz w odległości minimum 2 m od drzwi wejściowych.  
3. Ze względów bezpieczeństwa na sali przebywać mogą jedynie dzieci uczęszczające i personel 
Placówki, pod żadnym pozorem nie wchodzimy na salę a personel wywołujemy do szatni dzwonkiem 
umieszczonym przy drzwiach wejściowych, zachowujemy odległość od personelu minimum 2 m.  
4. Osoba dorosła zobligowana jest do przebywania na terenie Placówki w własnej masce ochronnej 
zakrywającej nos i usta oraz rękawiczkach jednorazowych.  
5. Dziecku będzie każdorazowo mierzona temperatura po przyprowadzeniu do Placówki. 
6. W szatni na czas panowania epidemii nie będą przechowywane wózki, foteliki samochodowe, 
hulajnogi, rowerki itd..  
7. Obuwie wierzchnie dziecka należy przechowywać w workach/siatkach.  
8. W miarę możliwości uprasza się o nie przyprowadzanie/odbieranie dzieci przez osoby z grupy 
ryzyka (osoby powyżej 60. roku życia, osoby z osłabioną odpornością, chorzy rodzice/opiekunowie  
i inni).  
9. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko lub osoba, która je przyprowadza jest chore, 
dziecko nie zostanie wpuszczone do Placówki.  
10. Z uwagi na bezpieczeństwo personelu i dzieci oraz dodatkowe procedury sanitarne Rodzice/ 
Opiekunowie każdorazowo zobligowani są do przekazania informacji właścicielom Placówki (do godz. 
18:00 dzień w wcześniej) w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w Placówce.  
11. Do odwołania obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów  
i zabawek przez Dzieci. 
12. Rodzice/Opiekunowie są zobligowani do przyniesienia wskazanych przez właścicieli Placówki 
elementów ,,wyprawki,, w pierwszym dniu uczęszczania dziecka do Placówki lub terminie 
wskazanym w wiadomości sms.  
13. Jeżeli w domu lub otoczeniu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych dziecka niewolno przyprowadzać do Placówki. 
  
 
 

..…………………………………………………  

(data i podpis Rodzica/Opiekuna)  

 


