
INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Koronawirusy to  wirusy ,  z  których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi.  Do
zakażenia  koronawirusem u  ludzi  dochodzi  drogą  kropelkową oraz  poprzez  bezpośredni  kontakt  z
chorą osobą.  Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni),  u wielu pacjentów rozwija ciężkie
zapalenie  płuc.  Mając  na  uwadze  zdrowie  i  dobro  dzieci,  należy  przyjąć,  że  najlepszym  i
najbezpieczniejszym  rozwiązaniem  dla  dzieci,  chroniącym  przed  zakażeniem,  jest  zapewnienie
dzieciom opieki domowej. Rodzice samodzielnie podejmują decyzje dotyczące ich dzieci i świadomie
decydują się posyłać dziecko do żłobka na istniejące zagrożenie zakażeniem COVID-19.

Szanowny Rodzicu / Opiekunie prawny pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. 
wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów
lub zabawek.

2. Rodzice  i  opiekunowie  prawni  przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/z  żłobka  mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 2 m.

3. Rodzice/  opiekunowi  prawni  mogą  wchodzić  z  dziećmi  wyłącznie  do  przestrzeni  wspólnej
żłobka,  z  zachowaniem  zasady  –  1  rodzic  z  dzieckiem  na  15m2,  należy  rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk).

4. Do  żłobka  może  uczęszczać  wyłącznie  dziecko  zdrowe,  bez  objawów  chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

5. Dzieci do żłobka są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
6. Jeżeli  w domu przebywa osoba  na  kwarantannie  lub  izolacji  w warunkach  domowych  nie

wolno przyprowadzać dziecka do żłobka
7. Jeżeli  dziecko manifestuje,  przejawia  niepokojące  objawy choroby należy  odizolować je  w

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z  zapewnieniem minimum        2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu
pilnego odebrania dziecka ze żłobka.

8. Rodzice/opiekunowie  prawni  dezynfekują  dłonie  przy  wejściu  lub   zakładają  rękawiczki
ochronne oraz zakrywają usta i nos.
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       Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki         Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna
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