Mając
na
uwadze
zdrowie
i
bezpieczeństwo
Dzieci
przebywających
w
Żłobku
Gminnym
w Kobierzycach wchodzącym w skład Kobierzyckiego Zespołu Żłobków oraz pracowników, żłobek nie będzie przyjmował dzieci chorych oraz
podejrzanych o chorobę ze względu na ryzyko zarażenia innych.
Do żłobka mogą przychodzić tylko DZIECI ZDROWE.
Osoba przyjmująca dziecko do żłobka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka podejrzanego o chorobę, jeśli ma następujące objawy choroby:
kaszel, katar, gorączka, apatyczny wygląd, podrażnienie spojówek, ospałość.
Jeśli występuje katar/kaszel na tle alergicznym to obowiązkowe jest przedstawienie zaświadczenia o objęciu dziecka leczeniem w poradni
alergologicznej, ewentualnie zaświadczenie od lekarza pediatry.
W żłobku nie podajemy dziecku żadnych leków.
W
przypadku
pojawienia
się
jakichkolwiek
objawów
choroby
u
dziecka
przebywającego
w żłobku rodzice są o tym fakcie niezwłocznie informowani. Jednocześnie zobowiązują się do odebrania dziecka, w możliwie jak najkrótszym
czasie.
W przypadku braku kontaktu z Rodzicem/Prawnym Opiekunem w w/w przypadkach wzywane jest pogotowie.
W przypadku pojawienia się u dziecka zarażenia rotawirusem, którego objawami sią uporczywe (nie jednorazowe) wymioty i biegunka (
przynajmniej 3 luźne stolce), czasem podwyższona temperatura ciała, dziecko jest zabierane przez rodziców ze żłobka. Powrót dziecka do
żłobka powinien nastąpić po upływie 7 dni od ustania objawów.
W
przypadku
pojawienia
2-3 dni po powrocie do zdrowia.
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Dziecko odesłane do domu z podejrzeniem choroby powinno zostać w domu przynajmniej jeden dzień na obserwacji.
Rodzice mają obowiązek informować żłobek o zachorowaniu dziecka na chorobę zakaźną.
W przypadku pojawienia się u dziecka jakichkolwiek objawów choroby (gorączka, wymioty, biegunka) w okresie przebywania poza żłobkiem,
Rodzice zobowiązani są jak najszybciej poinformować o tym fakcie żłobek, niezależnie od dnia pojawienia się objawów choroby.
W przypadku konieczności zastosowania u dziecka diety eliminacyjnej rodzice przedstawiają zaświadczenie od lekarza alergologa lub
pediatry.
Mając na uwadze dobro zdrowych
o przestrzeganie powyższych zaleceń.
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Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii
koronawirusa zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania zasad funkcjonowania
żłobków wchodzących w skład Kobierzyckiego Zespołu Żłobków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19,
które są dostępne na stronie internetowej placówki https://www.zlobek-kobierzyce.pl/procedury-bezpieczenstwa-na-czas-pandemii-2/
– dokumenty:
- Zasady funkcjonowania żłobków wchodzących w skład Kobierzyckiego Zespołu żłobków
- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka w czasie epidemii COVID-19
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