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Przyprowadzanie dziecka 

1. Rodzic/ Opiekun prawny wchodząc do placówki powinien mieć prawidłowo założoną 

maseczkę ochronną na twarzy. 

2. Rodzic/ Opiekun prawny po wejściu do placówki zobowiązany jest zdezynfekować ręce 

płynem do dezynfekcji znajdującym się w wyznaczonym miejscu. 

3. W związku z ograniczeniem ilości osób przebywających w szatniach rodzic zobowiązany 

jest do przestrzegania ilości dopuszczalnej liczby dorosłych w placówce i dystansu 

społecznego względem pozostałych wynoszący 1,5 m.  

4. Przy wejściu do placówki wyznaczony pracownik zaopatrzony w środki ochrony 

indywidualnej zmierzy dziecku temperaturę. W sytuacji zaobserwowania niepokojących 

objawów infekcji (gorączka, kaszel, duszności, katar, wysypka, zapalenie spojówek) 

dziecko nie zostanie przyjęte w danym dniu do placówki, a rodzic zostanie poproszony o 

kontakt z lekarzem. 

5. Po wejściu do placówki rodzic przechodzi do szatni dziecka, gdzie w miarę sprawnie 

przebiera dziecko. 

6. Po przebraniu dziecka rodzic/ opiekun prawny puka do drzwi prowadzących na salę 

zabaw i oczekuje na przyjście opiekunki. 

7. Rodzic/ opiekun prawny nie wchodzi na teren sali zabaw. 

8. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do ograniczenia w czasie przebywania w 

placówce do minimum.  

9. Dzieci do placówki nie przynoszą żadnych zabawek, koców, poduszek, jedzenia, picia itp. 

 

Odbieranie dziecka 

1. Rodzic/ Opiekun prawny wchodząc do placówki powinien mieć prawidłowo założoną 

maseczkę ochronną na twarzy. 

2. Rodzic/ Opiekun prawny po wejściu do placówki zobowiązany jest zdezynfekować ręce 

płynem do dezynfekcji znajdującym się w wyznaczonym miejscu. 

3. W związku z ograniczeniem ilości osób przebywających w szatniach rodzic zobowiązany 

jest do przestrzegania ilości dopuszczalnej liczby dorosłych w placówce i dystansu 

społecznego względem pozostałych wynoszący 1,5 m.  

4. Rodzic/ opiekun prawny po przyjściu do placówki wchodzi na teren szatni dziecięcej, 

puka do drzwi sali zabaw i oczekuje na przyjście opiekunki.  

5. Opiekunka zaopatrzona w środki ochrony indywidualnej przyprowadza dziecko. 

6. Informacje na temat pobytu dziecka w żłobku udzielane są tylko telefonicznie.  

7. Rodzic/ opiekun prawny po odebraniu dziecka od opiekunki w miarę sprawnie przebiera 

je i opuszcza teren placówki. 
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 Od 1 września Rodzice/Opiekunowie wchodzą na teren szatni i przebierają dziecko. 

Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust, dezynfekcja rąk po wejściu do 

placówki oraz zachowanie dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 metra od 

innych  osób znajdujących się w pomieszczeniu.   

 
ILOŚĆ  OSÓB  ŁĄCZNIE  PRZEBYWAJACYCH  W  SZATNI 

Siedziba Główna 
ul. M. Skłodowskiej –

Curie 106 

gr 1 Pingwinki 4 osoby z dziećmi 

gr 2 Pszczółki 
6 osób z dziećmi 

gr 3 Słoneczka 

Filia 
ul. Bytomska 81 

Biedroneczki 2 osoby z dziećmi 

Krasnoludki 2 osoby z dziećmi 

 

Rodzic/Opiekun przebiera dziecko w wyznaczonym miejscu. Ze względu na ograniczoną ilość osób, 

mogących jednocześnie przebywać w szatni, prosimy o sprawne przebieranie dzieci. 

 

Numery kontaktowe:  

 
NUMERY  TELEFONU 

 

Siedziba Główna 
ul. M. Skłodowskiej –

Curie 106 
32 288 38 76 

gr 1 Pingwinki wew. 26 

gr 2 Pszczółki wew.25 

gr 3 Słoneczka wew.27 

Filia 
ul. Bytomska 81 

 

Biedroneczki 32  668 65 78 

Krasnoludki 32 668 65 79 

 

 

 

UWAGI: 

Rodzic opiekun/ prawny zobowiązany jest na bieżąco informować personel placówki o 

zmianach w stanie zdrowia dziecka. 

 


