
 
Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2022 

 

Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie z dnia 18.02.2022 r.  w sprawie zmiany 

zarządzenia wewnętrznego nr 33/2020 z dnia 21.10.2020 w sprawie wprowadzenia Procedur 

dotyczących funkcjonowania Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie w trakcie epidemii COVID-19  

 
Na podstawie:  

 § 8 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie wprowadzonego 

zarządzeniem wewnętrznym nr 29/2019 Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków z dnia 30.09.2019  

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie,  

 art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 652 ze 

zm.) 

 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 

§1 

Z dniem 21.02.2022 wprowadza się niżej wymienione zmiany:  

 

1. W załączeniu nr 2 – Oświadczenie rodziców/opiekunów – zgłoszenie dziecka do żłobka w trakcie 

epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2, wprowadza niżej wymienione zmiany: 

 

Ankieta aktualizacyjna zostaje zastąpiona „Kartą pomiaru temperatury”, a pkt. 12b. otrzymuje 

brzmienie: „udzielanie na piśmie wywiadu epidemiologicznego na dostępnych w śluzie 

arkuszach (Ankieta kwalifikacyjna – jednorazowa, Karta pomiaru temperatury)”.  

 

Wzór Karty pomiaru temperatury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
 

§2 

Zobowiązuję dyrektorów żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie  do zapoznania  

w formie pisemnej wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia oraz umieszczenia go  

w żłobku w miejscach dostępnych dla pracowników. 

 

 

§3 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. BHP. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.02.2022 i jednocześnie traci moc zarządzenie nr 17/2021 z dnia 

23.08.2021. 
 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Oryginał a/a 

2. Kopia inspektor ds. BHP, Dyrektorzy Żłobków 1-9 

 
 


