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Projekt: Żłobek ”Milowa Kraina” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 

 

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku  

do lat 3 z powodu pandemii COVID-19 do odwołania Placówka nasza, zgodnie z treścią rozporządzenia 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowane pod adresem: 

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/560) oraz e-mailem wystosowanym przez Ministerstwo Rodziny 

i Polityki Społecznej z dn. 29 marca 2021 r.  do Dyrektorów placówek których dotyczy ta ustawa Placówka 

Żłobek MILOWA KRAINA będzie czynny wyłącznie na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów 

prawnych którzy spełniają kryteria opisane poniżej: 

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, 

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

5) wykonują działania ratownicze, 

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

8) są zatrudnieni w  placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-

terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek 

 


