
 

ZDROWE DZIECI MAMY BO O NIE 
DBAMY 
Zdrowe dziecko to zdrowa grupa 
 
Drodzy Rodzice 
 

Wszystkim pracownikom Żłobka zależy na tym by Państwa dzieci w żłobku były przede 
wszystkim szczęśliwe i zdrowe. Wielokrotnie zdarzało się, że rodzice oddają pod naszą opiekę dzieci, 
które kaszlą, są przeziębione a nawet nieznacznie gorączkują. 
Pozostawienie dziecka w domu a także zapewnienie mu odpowiedniej opieki często jest bardzo 
kłopotliwe i stanowi trudną decyzję dla rodziców, z czego my jako pracownicy żłobka zdajemy sobie 
sprawę. Należy jednak pokazać, że jest się odpowiedzialnym rodzicem i stwierdzić, że zostawienie 
dziecka chorego w domu to konieczność. 

Bezpośrednio po przebytej chorobie dziecko jest mocno osłabione i jego organizm jest 
bardziej narażony na kolejne infekcje a także na zakażenia wirusowe. Zwykle prowadzi to do dłuższej 
nieobecności w pracy co najmniej jednego z rodziców. Dodatkowo rodzic ponosi koszty leczenia 
dziecka. Dziecko, które często choruje traci treści edukacyjne, które w tym czasie są realizowane na 
grupie. Maluch wówczas badziej jest zesteresowany przyjściem do żłobka, jest mniej ufny niż dzieci, 
których frekfencja obecności jest wyższa. Z całą pewnością żaden rodzic nie chciałby by inne dzieci 
narażały na chorobę i przeziębienie jego własne dziecko. Pojawienie się chorego malca w placówce 
nie jest sposobem na jego zahartowanie czy też podniesienie jego odporności. Dziecko z chorobą 
zmienia tryb dnia oraz pracy każdego członka rodziny jak i grupy, na której przebywa. Jeżeli wszyscy 
rodzice będą dbać o przestrzeganie profilaktyki zdrowotnej wówczas zmniejszy się ryzyko 
rozprzestrzeniania się chorób. Wtedy uniknie się sytuacji, w której maluch będzie musiał często 
przebywać w domu z powodu choroby. Przeziębione dziecko nie powinno być w żłobku, gdyż 
ryzykuje nie tylko swoje zdrowie, ale także zdrowie innych dzieci. 

W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, opiekun ma prawo prosić 
rodziców o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestniczenia w zajęciach. Po każdej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni prosimy o 
zaświadczenie lekarskie. W przypadku wystąpienia u przebywającego w żłobku dziecka wyraźnych 
objawów chorobowych (gorączka, biegunka, wymioty), natychmiast zawiadamiamy Państwa o 
zaistniałej sytuacji. Prosimy wtedy o jak najszybsze odebranie Dziecka z placówki, bo Żłobek nie 
podaje żadnych leków (nawet przeciwgorączkowych), a szybka interwencja ma duże znaczenie. 
Wszystkie choroby zakaźne stwierdzone u dziecka prosimy zgłaszać Opiekunom lub Dyrekcji 
placówki. Dzięki temu będziemy mogli zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i zwrócimy uwagę 
innych Rodziców na charakterystyczne objawy, które mogą wystąpić u ich pociech. 

W Żłobku Miejskim w Gryfinie przestrzegamy Planu Higieny, dostępnego do wglądu w 
Placówce. Zabawki, a także powierzchnie w sali są regularnie dezynfekowane. 
Dbamy o dzieci, kształtując w nich zdrowe nawyki higieniczne, takie jak częste mycie rąk. Liczmy 
na Państwa uczciwość i poczucie wspólnej odpowiedzialności, aby dbać o nasze Maluchy, ich 
zdrowie oraz bezpieczeństwo. 
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