
 
Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2021 

 

Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie z dnia 28.05.2021 r.  w sprawie zmiany 

zarządzenia wewnętrznego nr 33/2021 z dnia 21.10.2020 w sprawie wprowadzenia Procedur 

dotyczących funkcjonowania Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie w trakcie epidemii COVID-19  

 
Na podstawie:  

 § 8 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie wprowadzonego 

zarządzeniem wewnętrznym nr 29/2019 Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków z dnia 30.09.2019 w 

sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie,  

 art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 652 ze 

zm.) 

 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 

§1 

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju oraz potrzebą zapewnienia opieki dzieciom w sezonie 

wakacyjnym, z dniem 01.07.2021 wprowadza niżej wymienione zmiany:  

 

1. W załączniku nr 1 – Procedura zapobiegawcza wystąpienia i rozprzestrzeniania się zakażenia  

w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie obejmująca postępowanie pracodawcy i pracowników  

w trakcie epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2, wprowadza niżej wymienione zmiany:  

 

pkt. II.7. otrzymuje brzmienie: „Dyrektor ogranicza przebywanie w placówce osób z zewnątrz tylko do 

niezbędnych np. dostawa produktów żywnościowych oraz prowadzi ewidencję wejść na teren obiektu 

osób z zewnątrz. Wszystkie osoby z zewnątrz same zabezpieczają się w maseczki, osobom tym 

mierzona jest temperatura.” 

 

oraz  

 

na okres wakacyjny tj. od 01.07.2021 do 31.08.2021 zawieszone zostaje obowiązywanie punktów 

od II.20 do II.23 i IV.8 procedury, dotyczące nie mieszania się grup i personelu pomiędzy grupami. 

 

oraz 

 

usuwa się w całości pkt. IV.14. 

 

2. W załączeniu nr 2 – Oświadczenie rodziców/opiekunów – zgłoszenie dziecka do żłobka w trakcie 

epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2, wprowadza niżej wymienione zmiany: 

 

pkt. 8. otrzymuje brzmienie: „Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko w maseczce zasłaniającej nos i 

usta (nie dotyczy dziecka), a przy wejściu do placówki od razu bezwzględnie zdezynfekuje ręce zgodnie  

z wywieszoną instrukcją.” 

 



 
3. W załączniku nr 3 - Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2  

dziecka w żłobku podległym MZŻ, pkt. II.3 otrzymuje brzmienie:  
 

„Pielęgniarka/położna ubrana w ochrony osobiste (fartuch ochronny, maseczka, okulary, podwójne 

rękawice) przejmuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi i monitoruje jego stan zdrowia. W razie pogarszania 

się stanu zdrowia dziecka, pielęgniarka/położna kontaktuje się z nr alarmowym 999 lub 112 i informuje 

również o możliwym zakażeniu dziecka koronawirusem.” 

 
 

§2 

Zobowiązuję dyrektorów żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie  do zapoznania  

w formie pisemnej wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia oraz umieszczenia go  

w żłobku w miejscach dostępnych dla pracowników. 

 

 

§3 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. BHP. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2021. 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Oryginał a/a 

2. Kopia inspektor ds. BHP, Dyrektorzy Żłobków 1-9 


