
   

 

PROCEDURA    ZAPOBIEGANIA   ROZPRZESTRZANIU  SIĘ  CHORÓB   

W ŻŁOBKU MIEJSKIM  W  SŁAWNIE  

 

 
UCHWAŁA NR XXVII/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sławnie Załącznik do Uchwały Nr XXVII/139/2016Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 

sierpnia 2016 r. Statut Żłobka Miejskiego w Sławnie ( Dz .Urz. z 2016 r. poz.3534  §8 ust.3) 

Ustawa  z 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6 , poz. 69 , z  późn. zm.)  

 Regulaminem Żłobka  Miejskiego w Sławnie  §3 ust. 5,6, § 6 ust.5,6,7,8,9 , § 20 ust. 1.pkt.3,§ 21 ust 2 pkt. 5, 6, 7). 

   

      1.  Do żłobka mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie powoduje  zagrożenia 

         przenoszenia chorób na inne zdrowe dzieci przebywające w placówce. 

 

      2. Rodzice zobowiązani są do monitorowania stanu zdrowia swoich pociech. 

 

      3. Rodzic nie może zatajać informacji o złym stanie zdrowia dziecka, mogącym mieć wpływ na  

          przebieg procesu dydaktyczno- wychowawczego i bezpieczeństwo innych dzieci w żłobku. 

 

      4. W dniu przyjęcia  dziecka do żłobka  po raz pierwszy i po każdej  przebytej chorobie 

        zakaźnej rodzice są  zobowiązani do  przedłożenia  zaświadczenia  od lekarza o braku 

        przeciwskazań  do pobytu dziecka w grupie. 

 

      5.W przypadku występowania objawów choroby np.( temperatura, katar, wymioty ,inne) rodzic 

         powinien zasięgnąć konsultacji medycznej oraz powiadomić placówkę o ewentualnej  

         chorobie.  

 

      6. Dopuszcza się  przyjęcie  od rodzica  oświadczenia  lub zaświadczenia od lekarza  o stanie  

        zdrowia dziecka  po odbyciu konsultacji lekarskiej w przypadku  podejrzenia zachorowania  

        lub zakończenia leczenia ( nie dotyczy chorób zakaźnych). 

 

     7. Zabrania się przyprowadzania dzieci do placówki z objawami chorób. 

 

     8.W przypadku występowania choroby należy poinformować dyrektora, opiekunkę dziecięcą,   

        pielęgniarkę o przyczynach nieobecności dziecka.  

 

     9.W przypadku występowania choroby zakaźnych należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora 

        żłobka. 

 

     10.W przypadku wystąpienia objawów choroby w trakcie pobytu dziecka w żłobku  z chwilą 

         uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka, zobowiązuje się rodzica do niezwłocznego 

        odbioru dziecka ze żłobka – fakt ten odnotowuje się w dokumentacji żłobka. 

 

     11.Zabrania się podawania jakichkolwiek leków i stosowania zabiegów medycznych –  

          postępuje się zgodnie z zasadami  udzielania pierwszej pomocy. 

 

     12. Dyrektor, opiekunka dziecięca, pielęgniarka i inni pracownicy  zobowiązani są reagować na 

          każde zagrożenie związane ze zdrowiem i życiem  wychowanka.  


