ZARZĄDZENIE NR 11/2019/2020
DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LUBAWIE „AKADEMIA MALUSZKA”
z dnia 10.08.2020 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Funkcjonowania Żłobka Miejskiego
w Lubawie Akademia Maluszka w okresie epidemii.
Podstawa prawna:






Art. 11 ust. 1 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) w
celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej
wirusem SARS-CoV-2.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020
r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).
Wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej.

Zarządzam, co następuje:
§1

Wprowadzam zmiany w Regulamin Funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Lubawie Akademia
Maluszka w okresie epidemii:
1. skreślam § 6
2. dodaję § 9 w brzmieniu ustalonym, w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników i Rodziców do zapoznania się z treścią dokumentu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2019/2020
Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubawie
„Akademia Maluszka” z dnia 10.08.2020 r.

§9
1. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze żłobka zobowiązani są do zakrywania
ust i nosa oraz zachowania 2 m dystansu społecznego w stosunku do innych osób
przebywających w tym otoczeniu.
2. Wyznaczona i oznakowana STREFA RODZICA, w której mogą przebywać osoby
przyprowadzające i odprowadzające dzieci znajduje się w holu prowadzącym do szatni i
z szatni.
3. W szatni zostały oddzielone półeczki dzieci z podziałem na grupy. Rodzice mogą
przebywać z dzieckiem tylko w części wyznaczonej dla swojej grupy. W szatni może
przebywać tylko jeden rodzic ze swoim dzieckiem, z każdej grupy. Pozostali rodzice
i dzieci czekają przed szatnią starając się zachować dystans społeczny. Po wyjściu z szatni
innego rodzica, może wejść kolejny rodzic z dzieckiem.
4. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do sali, dzieci przekazywane są opiekunom danej
grupy przy wejściu głównym.
5. Rodzice zobowiązani są do prania pościeli w każdy piątek i dostarczania czystego
kompletu w poniedziałek.

