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REGULAMIN 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE  

KLUBU DZIECIĘCEGO „DZIECIAKI DO DZIEŁA!” 

 W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie żłobka, w okresie pandemii 
COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki. 

2. Celem procedur jest: 

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 

b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w 
domu, podjęcia pracy zawodowej. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 
podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z 
zakażeniem. Dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany 
wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1. 

 

§ 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do 
wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2 i choroby 
COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji 
oraz ochrony osobistej. 

3. Organizuje pracę personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii 
wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. 

4. Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców 
o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii. 

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za 
podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich. W związku z 
powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik 2 

6. Zapewnia dwa pomieszczenia do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka 
lub pracownika. 
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7. Wyposaża pomieszczenia, w co najmniej 4 zestawów ochronnych po 2 na każde pomieszczenie, w 
skład, których wchodzi: 1 przyłbica, 1 kombinezon ochronny, 2 maski chirurgiczne, co najmniej 10 par 
rękawiczek. 

8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) 
oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Data, podpis 

 Dyrektor Klubu dziecięcego „Dzieciaki do Dzieła!” 
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