
Organizacja pracy żłobka Akademia ArcyMalce podczas pandemii COVID-19:

I. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:
1. Żłobek czynny jest od 6.30 do 18.00.
2. Rodzice zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 metra od 

innych rodziców, innych dzieci oraz personelu.
3. Z personelem  Rodzice kontaktować się mogą z zachowaniem dystansu 1,5 metra oraz przy 

zastosowaniu środków ochrony osobistej.
4. Dzieci w miarę możliwości  nie powinny być przyprowadzane i odbierane przez osoby w 

wieku powyżej 60 roku życia.
5. Do żłobka  można przyprowadzić jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, tj. 

bez gorączki, kaszlu, kataru itp.
6. Osoby przyprowadzające dzieci i odbierające muszą być zdrowe.
7. Rodzice/opiekunowie muszą wejść na teren placówki w maseczkach i rękawiczkach, bądź 

skorzystać z dezynfekcji rąk.
8. Do żłobka  nie mogą przyjść dzieci osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji 

domowej.

II. Organizacja pracy żłobka:
1. Zajęcia dodatkowe zostaną ograniczone.
2. Placówka w sytuacji zagrożenia epidemicznego, po zasięgnięciu opinii Sanepidu, może 

przejść na tryb nauczania zdalnego.
3. Dzieci przebywać będą bez maseczek.
4. Z sal zostaną usunięte wszystkie sprzęty i zabawki, których dezynfekcja będzie utrudniona.
5. Dzieciom nie wolno przynosić do żłobka ŻADNYCH zabawek ani innych przedmiotów.
6. Dzieci  będą korzystały ze spacerów oraz placu zabaw z zachowaniem środków ostrożności.
7. Pracownicy zobowiązani są do jak najczęstszego mycia rąk oraz wymagania tego od dzieci.
8. Dziecko z temperaturą ciała powyżej 37 st. C bądź przejawiające objawy choroby będzie 

izolowane aż do chwili odebrania dziecka. O fakcie zostanie powiadomieni rodzice/prawni 
opiekunowie. Obowiązkiem rodziców jest niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

9. W przypadku wystąpienia choroby u któregoś z pracowników, zostanie niezwłocznie 
zawiadomiona stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz ustalone osoby przebywające w tym 
samym czasie w placówce. Istnieje ryzyko skierowania osób, które przebywały w placówce 
na kwarantannę.

10. Sale  będą wietrzone co godzinę.

Ze względu na zmieniające się warunki sanitarno – epidemiologiczne oraz wytyczne odpowiednich 
organów i służb państwowych, plan organizacji żłobka może ulec zmianie.


