
       

 

 

Zarządzenie nr 3/2019 

Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich 

w Mielcu 

z dnia 30 stycznia 2019r. 

 

 

w sprawie: Procedur postępowania dziećmi w żłobku podczas występowania chorób i 

przeziębień  

 

Na podstawie § 5, pkt.3 Regulaminu Porządkowego w Zespole Żłobków Miejskich w Mielcu, 

nadanego Zarządzeniem Dyrektora ZZM w dniu 30 stycznia 2019, w sprawie wprowadzenia w/wym. 

Regulaminu 

 

zarządzam  co następuje: 

 

§ 1 

Ustalam Procedury postępowania dziećmi w żłobku podczas występowania chorób i przeziębień w 

Żłobkach Miejskich w Mielcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom Żłobków Miejskich w/m. 

 

§ 3 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 luty 2019r 

 

 

 

 

       Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich 

          w Mielcu 

                Wanda Bargiel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Zał. do Zarządzenia nr 3/2019 Dyrektora ZZM z dnia 

       30.01.2019r w sprawie Procedur Postępowania z dziećmi  

       w żłobku podczas występowania chorób i przeziębień. 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

DZIEĆMI W ŻŁOBKU PODCZAS WYSTĘPOWANIA CHORÓB I PRZEZIĘBIEŃ  

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi 

w żłobku, tak aby zdrowe dzieci nie były narażone na niebezpieczeństwo zarażania się od 

dziecka chorego. 

2. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe. 

3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do żłobka. Dzieci 

bardzo lub przewlekle zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie 

z dziećmi zdrowymi. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy kierownik żłobka lub opiekun ma 

prawo poprosić rodzica o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak 

przeciwwskazań do przebywania dziecka w żłobku. 

4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielenia 

wyczerpujących informacji na temat choroby (np. alergie, alergie pokarmowe). W tych 

przypadkach wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty. Lekarz określa 

rodzaj diety, listę produktów wskazanych i przeciwwskazanych. 

5. Rodzice mają obowiązek informować kierownika żłobka lub pracownika o każdym 

zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w żłobku. 

6. Po każdej kilkunastodniowej nieobecności dziecka w żłobku spowodowanej chorobą, rodzice 

winni przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i brak 

przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka. 

7. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w żłobku, opiekun zauważy objawy wskazujące na stan 

chorobowy dziecka, np. podwyższona temperatura ciała, gdy dziecko nie jest w stanie 

uczestniczyć w zabawie, gdy wymaga indywidualnej opieki lub gdy naraża inne dzieci na 

zarażenie, wówczas powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności 

odebrania dziecka ze żłobka. 

8. Każde zdarzenie winno być odnotowane w karcie pobytu dziecka, podpisane przez osobę 

sporządzającą notatkę oraz podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna przy odbieraniu 

dziecka ze żłobka. 

9. Pracownicy nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych. 

10. Osoba upoważniona w żłobku, a jest nią pielęgniarka, sprawuje opiekę nad apteczkami 

wyposażając i uzupełniając je w podstawowe środki medyczne. 

11. Powyższe Procedury obejmują wszystkie dzieci uczęszczające do żłobka, ich rodziców oraz  

pracowników. 

12. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym oraz Regulaminem Porządkowym Zespołu 

Żłobków Miejskich w/m. rodzice winni zapoznać się przed oddaniem dziecka do placówki 

żłobkowej. Regulamin dostępny jest na stronie: www.zlobki.mielec.pl w zakładce Dokumenty. 

           

          Dyrektor ZZM; 



                   - Wanda Bargiel - 


