Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora
Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
Nr 33/2020 z dnia 21.10.2020 r.

Lublin, …………….. 20….. r.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW - ZGŁOSZENIE DZIECKA
DO ŻŁOBKA NR ………. W LUBLINIE PRZY UL. ………………………………...
W TRAKCIE EPIDEMII ZWIĄZANEJ Z WIRUSEM SARS-CoV-2
W związku z pracą zawodową obojga rodziców oraz brakiem możliwości pogodzenia pracy z opieką nad
dzieckiem/dziećmi, zgłaszamy nasze dziecko/dzieci
……………………….………………………………………………………………………...…………...……
na pobyt do Żłobka nr …… przy ul. ………………………..……………...…………...……...…. w Lublinie.
Oświadczamy, że jesteśmy świadomi zagrożeń zdrowotnych związanych z epidemią COVID-19, dla
dziecka i jego rodziców jak i innych domowników wynikających z decyzji przyprowadzenia dziecka do
żłobka.
Oświadczamy, że nie mamy możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem/dziećmi
w domu.
1.

Każdy żłobek podlegający MZŻ będzie pracował w godz. 6-17:00, w tym sprawował opiekę nad
dziećmi w godz. 6-16:30. Czas pomiędzy godz. 16:30 a 17:00 przeznaczony jest na niezbędne,
gruntowne sprzątanie i dezynfekcję żłobka.

2.

Do żłobka mogą być przyprowadzane wyłącznie zdrowe dzieci przez zdrowych rodziców/opiekunów do
godz. 8. W wyjątkowych sytuacjach późniejsze przybycie należy każdorazowo zgłosić do dyrektora
placówki z podaniem planowanego czasu przybycia.

3.

Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji lub co najmniej jeden członek rodziny dziecka miał kontakt z osobą chorą lub zarażoną.

4.

Dziecko przyprowadza i odbiera do/ze żłobka rodzic dziecka lub inne wyznaczone przez rodzica dwie
stałe osoby (np. babcia, dziadek).

5.

W celu przekazania i odbioru dziecka należy kierować się do wyznaczonego w żłobku wejścia/wyjścia
do przyjmowania i odbierania dzieci.

6.

Jeżeli przed wejściem do placówki, zgromadzi się kolejka rodziców z dziećmi oczekującymi na
przyjęcie należy pamiętać o konieczności zachowania bezpiecznych odległości min. 1,5 m pomiędzy
rodzicami/opiekunami lub oczekiwać w samochodzie na swoją kolej.

7.

Rodzice muszą liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na przyjęcie i odbiór dziecka niż w
dotychczasowych warunkach, dlatego też każdy rodzic/opiekun powinien zaplanować sobie więcej
czasu na czynności związane z oddawaniem i odbieraniem dzieci w trakcie epidemii oraz na tyle
wcześniej zgłosić się po dziecko, aby procedurę odbioru przejść najpóźniej do godz. 16:30.

8.

Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko w maseczce lub chuście zasłaniającej nos i usta (nie dotyczy
dziecka) lub w przyłbicy w przypadku posiadania zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z noszenia
maseczki, a przy wejściu do placówki od razu bezwzględnie zdezynfekuje ręce zgodnie z wywieszoną
instrukcją.

9.

Wchodząc do budynku żłobka, rodzic/opiekun wraz z dzieckiem trafiają do śluzy, w której znajduje się
wyznaczona i ubrana w ochrony osobiste pielęgniarka/położna/opiekunka. Przeprowadza ona wywiad
epidemiologiczny i mierzy temperaturę ciała rodzica/opiekuna i dziecka.

10. Przy odbiorze dziecka dokonywany jest pomiar temperatury rodzica/opiekuna w śluzie lub w przypadku
braku takiej możliwości (np. deficyt personelu) przy grupie danego dziecka. Pomiar temperatury ciała
dziecka dokonuje opiekunka w grupie przed przekazaniem dziecka rodzicowi i następnie odnotowuje
jego wynik.
11. Dyrektor żłobka w zależności od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego
decyduje czy rodzice/opiekunowie mogą wejść na teren szatni i zaprowadzić/odebrać dziecka do/z

grupy. Rodzic obowiązkowo posiada ochronę dróg oddechowych, dezynfekuje ręce i stosuje bezpieczne
odległości 1,5 m od innych rodziców i personelu.
12. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na:
a) pomiar temperatury sobie/wyznaczonej osobie przyprowadzającej lub odbierającej dziecko i dziecku
oraz każdorazowe odnotowywanie wyników
b) udzielanie na piśmie wywiadu epidemiologicznego na dostępnych w śluzie arkuszach (Ankieta
kwalifikacyjna – jednorazowa, Ankieta aktualizacyjna - codzienna)
c) przechowywanie ankiet wymienionych w pkt. b odbywać się będzie w dokumentacji
pielęgniarki/położnej żłobka
13. Jeżeli pielęgniarka/położna/opiekunka nie będzie miała zastrzeżeń, co do wyników pomiarów
temperatury, otrzymanego pisemnego wywiadu oraz nie stwierdza innych objawów jak katar czy kaszel
u rodzica/opiekuna i dziecka, wówczas umożliwia dziecku wejście na teren żłobka. Rodzic pozostaje
w śluzie i opuszcza placówkę lub zostaje wpuszczony wraz z dzieckiem na teren szatni zgodnie z
pkt.11.
14. W sezonie letnim, kiedy temperatura ciała rodzica/opiekuna i dziecka może być podwyższona ze
względu na warunki atmosferyczne (duże nasłonecznienie), wówczas personel dokonuje 2 - 3 - krotnego
pomiaru temperatury w kilkuminutowych odstępach czasu. Jeżeli zostanie zaobserwowana tendencja
spadkowa temperatury przy kolejnych pomiarach i jednocześnie nie ma widocznych objawów choroby
COVID-19, dziecko zostaje przyjęte do żłobka.
15. Jeżeli rodzic/opiekun nie wchodzi do szatni, wówczas opiekę nad dzieckiem przejmuje natychmiast
opiekunka ubrana w ochrony osobiste (maseczka), która przebiera dziecko i odprowadza do właściwej
sali.
16. W uzasadnionych przypadkach, gdy pielęgniarka/położna/opiekunka stwierdzi podwyższoną
temperaturę (powyżej 37,5oC) i zauważy inne objawy jak katar, kaszel u dziecka lub rodzica/opiekuna
bądź ma wątpliwości co do informacji podanych przez rodzica/opiekuna w wywiadzie
epidemiologicznym, ma prawo odmówić przyjęcia dziecka z zaleceniem powrotu do domu i
skontaktowania się z lekarzem. Może również zawiadomić służby sanitarne.
17. W przypadku zauważenia objawów choroby w trakcie pobytu dziecka w placówce, personel
niezwłocznie zawiadomi rodzica/opiekuna drogą telefoniczną. Rodzic/opiekun zobowiązany jest
odbierać telefony ze żłobka oraz niezwłocznie odebrać dziecko i skontaktować się z lekarzem.
Dziecko do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna będzie przebywało w pomieszczeniu izolacji pod opieką
pielęgniarki/położnej lub w wyjątkowych przypadkach wyznaczonej opiekunki.
18. Zabrania się wnoszenia przez dziecko na teren żłobka własnych zabawek. Dziecko powinno mieć ze
sobą: ubranka na zmianę, pieluchy, mokre i suche chusteczki, smoczek i/lub gryzak przymocowane do
ubranka.
19. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie żłobka, a w przypadku ich łamania pracownik żłobka może odmówić
przyjęcia dziecka do żłobka. W przypadku aktualizacji istniejących procedur lub wdrożenia nowych,
rodzic zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przyjęcia ich do wiadomości i stosowania.
20. Niniejsza procedura będzie obowiązywała do odwołania, w zależności od panującej sytuacji
epidemicznej w Polsce.
21. Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do żłobka, niniejszy dokument należy wydrukować,
wypełnić, podpisać, a następnie przesłać skan pocztą elektroniczną na adres mailowy żłobka, do
którego jest zgłaszane dziecko, w terminie do – min jeden dzień przed pierwszym przyprowadzeniem
dziecka do g. 8:00 oraz w podanym terminie skontaktować się telefonicznie z dyrektorem żłobka.
22. Najpóźniej w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka, przekazać placówce oryginał Oświadczenia
rodziców/opiekunów - zgłoszenia dziecka do żłobka.
Matka dziecka ………………………………………………….…….…. nr tel. ……….………….………..
Ojciec dziecka ……………………………………………….………….. nr tel. ……….…………………..

Data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa placówki ..........................................................................…Data…………………………….
Ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka do żłobka
Imię i nazwisko dziecka ..........................................................……………………………………….
Numer telefonu do kontaktu, e- mail .................................................................................................
Właściwą odpowiedź zaznaczyć:
1.

Czy w okresie ostatnich 10 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie
wirusem SARS CoV-2?
Tak

2.

Nie

Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem
epidemiologicznym (kwarantanna) lub izolacją?
Tak

3.

Nie

Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel,
katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?
Tak

4.

Nie

Czy obecnie lub ostatnich 10 dniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z
domowników?
Tak

5.

Nie

Czy występują u dziecka objawy?

Gorączka powyżej 37,5˚C

Tak

Nie

Kaszel

Tak

Nie

Katar

Tak

Nie

Zapalenie spojówek

Tak

Nie

Inne np. utrata węchu i/lub smaku (jakie?)
……………………………………………………………………………………………………….
Wynik pomiaru temperatury u dziecka:…………………..
Wynik pomiaru temperatury rodzica/ opiekuna…………..
Podpis pracownika żłobka …………………………………………..
INFORMACJA:
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaje sobie sprawę, że zatajenie istotnych
informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność prawną.
…………………………………………………………………………………………………………
podpis rodzica, data

Nazwa placówki ...................................................................................................................................
Ankieta aktualizacyjna
Imię i nazwisko dziecka .......................................................................................................................
1.

Czy w okresie ostatnich 10 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie
koronawirusem SARS CoV-2?
Tak

2.

Nie

Czy występują u dziecka objawy?

Gorączka powyżej 37,5˚C

Tak

Nie

Kaszel

Tak

Nie

Katar

Tak

Nie

Zapalenie spojówek

Tak

Nie

Inne np. utrata węchu i/lub smaku (jakie?)
…………………………………………………………………………………………...
3.

Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem
epidemiologicznym (kwarantanna) lub izolacją?
Tak

Nie

Uzupełnia pracownik żłobka:
L.p.

Data

Wynik pomiaru temperatury Wynik pomiaru temperatury
u dziecka:
u rodzica/opiekuna:
rano

po południu

rano

po południu

Podpis
pracownika
żłobka

Pn.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Podpis rodzica: ……………………………………………………………………………………...

