
Zobowiązanie rodzica/opiekuna prawnego dziecka do zachowania szczególnej ostrożności  

i odpowiedzialnego postępowania w związku z korzystaniem z usług Żłobka wchodzącego  

w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w trakcie trwania epidemii na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV wraz z oświadczeniami. 

Zobowiązuje się do:  

1. współdziałania z placówką w dbaniu o dobro i zdrowie dzieci korzystających z usług żłobka, 

przestrzegając jednocześnie Wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 

opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 

Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 czerwca 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja, z późniejszymi 

zmianami, 

2. przyprowadzania i odbierania dziecka przez osoby zdrowe, rodziców bądź opiekunów prawnych lub 

inne osoby posiadające upoważnienie od rodziców bądź opiekunów prawnych, 

3. zachowania dystansu do pracowników placówki jak i innych rodziców oraz dzieci, 

4. przestrzegania zakazu wnoszenia i zabierania zabawek, 

5. nie wnoszenia zastrzeżeń i uwag do podzielenia dzieci na grupy zgodnie z aktualnymi wytycznymi, 

6. nie wnoszenia zastrzeżeń do tego, że w salach znajdują się jedynie przedmioty, zabawki, które mogą 

być dezynfekowane, a usunięte zostały te, których dezynfekcja jest utrudniona np. pluszowe 

zabawki,  

7. nie wnoszenia zastrzeżeń do tego, że raz na godzinę sale w placówce będą wietrzone, 

8. nie wnoszenia zastrzeżeń, że korzystanie przez dzieci ze świeżego powietrza odbywać się będzie na 

terenie placówki w możliwie maksymalnych odległościach, rotacyjnie z innymi grupami, 

9. nie wnoszenia zastrzeżeń do tego, że przy organizacji żywienia zastosowane będą dodatkowe środki 

szczególnej ostrożności dotyczące m.in. zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a posiłki 

będą spożywane w możliwie najbezpieczniejszy sposób, w miejscach do tego przeznaczonych, 

10. każdorazowej dezynfekcji rąk swoich oraz mycia rąk dziecka, specjalnie do tego przeznaczonym 

płynem/mydłem, który zapewnia placówka, 

11. zakrywania ust i nosa w czasie przekazywania/odbierania dziecka z placówki, 

12. nie wnoszenia zastrzeżeń do zwiększonej częstotliwości mycia rąk dziecku podczas pobytu  

w Żłobku, 

13. nie wnoszenia zastrzeżeń do tego, że osoby opiekujące się dziećmi i pozostali pracownicy placówki 

będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, 

14. nie wnoszenia zastrzeżeń do wykonania pomiaru temperatury mojemu dziecku przez opiekunkę, 

15. natychmiastowego odebrania dziecka z placówki, po otrzymaniu informacji, że dziecko przejawia 

niepokojące objawy chorobowe, 

16. nie wnoszenia zastrzeżeń do faktu, że dziecko zostanie odizolowane w przypadku przejawiania 

niepokojących objawów chorobowych, 

17.  od momentu przyjęcia dziecka do żłobka zobowiązuję się do ponoszenia odpłatności zgodnie  

z Uchwałą nr XVI/520/20 Rady Miasta Szczecin. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi zasadami. Nie wnoszę zastrzeżeń do 

sposobu przygotowania placówki do funkcjonowania w trakcie stanu epidemii. Jednocześnie 

akceptuję ryzyko zakażenia, któremu nie można zapobiec mimo wdrożenia odpowiednich 

procedur i najwyższej staranności placówki, dlatego nie będę dochodziła/dochodził żadnych 

roszczeń w stosunku do placówki w przypadku zachorowania dziecka lub rodzica/opiekuna. 

 

                                             …………………………………………………………………… 

                                                                                 (data i czytelny podpis) 


