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ZARZĄDZENIE  NR 2/2020                                                                                                                                               

p.o. DYREKTORA ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH                                                                                                                

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

z dnia 24 sierpnia 2020 

w sprawie wprowadzenia procedur, wytycznych dotyczących postępowania 

przeciwepidemicznego w Zespole Żłobków Miejskich w  Białej Podlaskiej w okresie 

epidemii COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

 

§ 1 

 

PROCEDURA określa tryb i zasady funkcjonowania Zespołu Żłobków Miejskich w Białej 

Podlaskiej zwanego dalej „ Żłobkiem”, w okresie obowiązywania epidemii na podstawie 

obowiązujących przepisów prawnych:                                                                           

1) ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w  wieku do lat 3 (Dz.U.z  

2020r.  poz. 326 z późn. zmianami). 

2) 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 2020r. poz. 

374,567,568,695), zwanym dalej „okresem epidemii”;                                                                                                                                                   

3)  wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 2 

lipca 2020 na podstawie art. 8 ustawy  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374,567), zwanych dalej 

„wytycznymi”                                                                    

4) wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 opublikowanych  na 

stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.  

                                                             

                                                               § 2 

 

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 
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1. Żłobku- oznacza to żłobek „Akademia Małego Odkrywcy”  i żłobek „Skarbiec Skrzata 

„w Białej Podlaskiej. 

2. Dyrektorze-  oznacza to dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej.  

3. Opiekunie- oznacza to pracownika żłobka sprawującego opiekę nad dzieckiem 

(młodszy opiekun, opiekun, starszy opiekun, pielęgniarka) 

4. Pozostałych pracownikach- oznacza to pracowników kuchni, pracowników obsługi, 

pracowników administracyjnych. 

5. Rodzicu/ opiekunie prawnym- oznacza to rodzica/ opiekuna prawnego dziecka 

korzystającego z usług żłobka. 

§ 3 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA-ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Rodzice (Opiekunowie prawni): 

1) Przyprowadzają do Żłobka dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 

2) W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci, odbierają je ze Żłobka  

w trybie ustalonym w niniejszej procedurze. 

3) W przypadku pojawienia się zagrożenia epidemicznego w trybie 

natychmiastowym, po uprzednim komunikacie Dyrektora samodzielnie odbierają 

dziecko ze Żłobka. 

2. Pracownicy: 

1) Odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci. 

2) Stosują się do obowiązujących procedur i wzmożonego rygoru higienicznego.  

3) Celem przekazania ważnych informacji dla opiekuna przez rodzica/opiekuna 

prawnego prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 12-13. 

4) Opiekunowie powiadamiają telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o złym 

samopoczuciu dziecka. 

5) Prowadzą działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze w celu wyeliminowania 

źródeł zakażenia. 

3. Dyrektor: 

1) Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Żłobku, a także bezpieczne   

i higieniczne warunki uczestnictwa w zabawach i zajęciach organizowanych przez 

placówkę. 
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2) Monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

dzieciom i pracownikom, w tym ochronę zdrowia. 

3) Sprawdza na bieżąco informacje i komunikaty dotyczące zagrożeń 

epidemiologicznych z Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Wojewody, Prezydenta Miasta. 

4) Dyrektor jest zobowiązany do przekazywania rodzicom, pracownikom 

wytycznych, dotyczących postepowania w sytuacji zagrożenia zdrowia zgodnie z 

przyjętymi procedurami. 

OPIS PROCEDURY 

1. Przedmiotem procedury jest: 

1) Określenie zasad postępowania z dzieckiem i pracownikami w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego w placówce. 

2) Określenie zasad higieny, bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom 

epidemicznym w Żłobku. 

2. Zakres stosowania: 

Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich: Rodziców/Opiekunów 

prawnych oraz Pracowników Żłobka. 

3. Definicje i terminy: 

Koronawirus jest: wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest 

wrażliwy na wszystkie detergenty w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz 

promieniowanie UV.  

Wirus przenosi się:  

a) Bezpośrednio, drogą kropelkową - drobne kropelki zawierające wirusa powstające 

w trakcie kaszlu, mówienia, kichania mogą być bezpośrednią przyczyną 

zakażenia. Odległość od 1,5m do 2m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę 

traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha 

w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem). 

b) Pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) 

przedmioty i powierzchnie. Obecnie nie ma potwierdzonych danych naukowych 

dotyczących czasu aktywności wirusa w powietrzu i różnych powierzchniach. 
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§ 4 

 

PODSTAWOWE ZASADY ZAPOBIEGAWCZE MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW 

NA OGRANICZENIE RYZYKA ZAKAŻENIA 

1. Często myć ręce - instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się – w załączniku nr.1 

do procedury. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma 

takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). 

Mycie rąk w/w  metodami zabija wirusa,  jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma 

zdolność przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli zostały skażone 

wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko 

przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np.: dotykając twarzy 

lub pocierając oczy, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucić chusteczkę 

do zamkniętego kosza, podobnie postępujemy przy maseczkach ochronnych 

wielokrotnego użytku, które po takiej sytuacji powinny być zmienione. Maseczki 

wielokrotnego użytku pierzemy w temperaturze min. 60 °C. Po tej czynności ręce 

powinny być natychmiast umyte wodą z mydłem bądź zdezynfekowane. Jeśli nie 

przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, dotykane 

powierzchnie. 

3. Unikać dotykania oczu, nosa, ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być 

zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa, ust zanieczyszczonymi rękami, może 

spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby przebywające (zamieszkujące)     

z osobami objętymi kwarantanną maja bezwzględny zakaz wychodzenia z domu.   

W przypadku wystąpienia: kaszlu, gorączki, trudności w oddychaniu, osłabienia mięśni 

należy postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i 

stosować się do zaleceń, które można uzyskać pod numerem tel. 83 344-41-60. 

5. Zapobiegać innym chorobom, dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję 

fizyczną, zadbać o racjonalne odżywianie. 
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                                                                     § 5  

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RYZYKA EPIDEMICZNEGO 

1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać  tylko zdrowe dzieci. 

2. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi:  katar, kaszel, gorączka, wysypka itp. 

Nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi i pracownicy Żłobka mogą 

odmówić przyjęcia dziecka do placówki. 

3. Podczas pobytu dziecka w Żłobku, w przypadku zaobserwowania przez personel 

Żłobka niepokojących objawów lub zgłoszenia przez dziecko złego samopoczucia, 

które stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz 

innych dzieci w Żłobku, opiekun ma obowiązek powiadomienia telefonicznego 

rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania Dyrektora o stanie zdrowia dziecka. 

4. Dziecko z zaobserwowanymi objawami chorobowymi do momentu odebrania przez 

rodzica/opiekuna prawnego, lub w skrajnych przypadkach do wezwania pogotowia 

ratunkowego zostaje w miarę możliwości odizolowane od grupy dzieci zdrowych oraz 

objęte szczególną opieką, obserwacją ze strony personelu - bez narażenia godności 

dziecka. 

5. Po otrzymaniu od opiekuna grupy informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic/opiekun 

prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki. 

6. Dyrektor Żłobka prowadzi działania mające na celu zapobieganiu i rozprzestrzenianiu 

się zakażeń epidemicznych (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, przekazanie 

informacji rodzicom i pracownikom). 

7. W przypadku stwierdzenia ryzyka epidemicznego należy wzmożyć rygor higieniczny. 

Zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, krzeseł, sanitariatów, zabawek, 

pomocy dydaktycznych, klamek, drzwi, poręczy, włączników i innych powierzchni. 

8. W przypadku wystąpienia podczas zajęć u personelu objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, pracownik zostanie odsunięty od pracy w odizolowane miejsce. 

Dyrektor powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, stosuje się do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

9. Osoba z podejrzeniem infekcji przebywa w wydzielonym obszarze (izolatka). Osoba 

niesamodzielna (dziecko, skrajnie osłabiona osoba dorosła) w chwili oczekiwania na 
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transport ma zapewnioną opiekę. Osoby w izolatce mają zapewnione maski, przyłbice, 

rękawiczki jednorazowe, fartuch foliowy, płyn do dezynfekcji. 

10. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o możliwość zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 poddane zostają dezynfekcji. 

11. Dyrektor ustala listę osób, które przebywały z osobą z objawami zakażenia. 

12. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od 

stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego.  

§ 6 

 

ORGANIZACJA PLACÓWKI  

1. W okresie epidemii Żłobek wprowadza  reżim sanitarny oraz zmienia organizację 

pracy opiekuńczo- wychowawczej.  

2. Ustala się czas pracy żłobków w godzinach od 06³° do 16³°. Dyrektor za zgodą organu 

prowadzącego może zmienić godziny pracy w zależności od uzasadnionych potrzeb.  

3. Wprowadza się ograniczenie ilości dzieci w sali. Liczba dzieci w poszczególnych 

salach w żłobkach ustalana jest z zachowaniem wymogu , co najmniej 2,5 m² 

przypadające na jedno dziecko.  

4. W jednej sali mogą przebywać trzy ośmioosobowe grupy dzieci wraz z opiekunem. 

Zaleca się umieszczenie przegrody uniemożliwiającej dzieciom i opiekunom z trzeciej 

grupy kontakt z pozostałymi grupami. 

5. Zobowiązuje się dyrektora żłobka do przekazania rodzicom / opiekunom prawnym 

informacji, o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub 

opiekunów, oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem 

dziecka do żłobka. 

6. Przy przyjęciu do żłobka w przypadku limitu miejsc  pierwszeństwo mają dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 

przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

7. Wydziela się pomieszczenie do izolacji dziecka/ pracownika w chwili podejrzenia 

zakażenia COVID-19. Pomieszczenie zostaje odpowiednio wyposażone w środki do 

dezynfekcji, kombinezony oraz maseczki i rękawice. 
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8. Wyposaża się każdy ze żłobków w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz 

preparaty do dezynfekcji powierzchni. Pracownicy zostają wyposażeni w jednorazowe 

rękawiczki, maseczki ewentualnie przyłbice, fartuchy. 

9. Wprowadza się na czas epidemii procedurę „Higienicznej produkcji i dystrybucji 

posiłków w Żłobkach Miejskich w Białej Podlaskiej- COVID-19, zgodnej z zasadami 

HACCP. 

10. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w żłobku, z wyjątkiem służb niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania placówki, z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności, za zgodą Dyrektora. 

11. Ustala się przy wejściu do budynku bezwzględną dezynfekcję rąk osób dorosłych za 

pomocą   umieszczonych płynów  do dezynfekcji, a także z zamieszczoną 

odpowiednią instrukcją dezynfekcji rąk 

12. Osoby wchodzące na teren placówki mają obowiązek zakładania masek ochronnych 

zasłaniających usta i nos lub przyłbic. 

13. W przypadku braku środków ochrony osobistej u osoby zamierzającej wejść na teren 

żłobka (maseczka ochronna, przyłbica) pracownik żłobka ma prawo odmówić 

wpuszczenia takiej osoby na teren placówki.  

14. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywiesza się dla pracowników 

piktogram z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk- instrukcje. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszcza się w 

miejscach niedostępnych dla dzieci. 

15. Zobowiązuje się opiekunów do zorganizowania wychodzenia na plac zabaw 

poszczególnych grup dzieci, tak aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.  

16.  W żłobku obowiązuje harmonogram codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych- poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, ram łóżeczek lub leżaków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków oraz przy każdym 

stanowisku pracy. 

17. W miejscach widocznych umieszczone są  numery telefonów do : stacji sanitarno- 

epidemiologicznej, służb mundurowych. 83 344-41-60, 112. 

18. Wprowadza się pomiar temperatury u pracowników 2x dziennie. Do żłobka mogą 

przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeśli pracownik zaobserwuje u siebie niepokojące 
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objawy, mogące potencjalnie świadczyć o zakażeniu koronawirusem, należy 

poinformować bezzwłocznie przełożonego. 

19. Z pomieszczeń żłobka zostają  usunięte  dywany, aplikacje i inne przedmioty  w tym 

zabawki, których nie można szybko i skutecznie zdezynfekować. 

20. Ustala się wietrzenie sali, w której prowadzone są zajęcia opiekuńcze, co najmniej raz 

na godzinę.  

21. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu pomiędzy leżakami/ łóżeczkami 

dzieci. Po zakończeniu odpoczynku przeprowadza się dezynfekcję łóżeczka/ leżaczka. 

22. Ustala się w miarę możliwości stały zespół opiekunów na jedną grupę dzieci. 

23. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5m. 

24. Dzieci pod nadzorem opiekunów, mogą korzystać z istniejącego na terenie żłobka 

placu zabaw. 

25. Zobowiązuje się pracownika sprzątającego do dezynfekowania sprzętu na placu 

zabaw.  

26. Wprowadza się dla pracowników kuchni, pralni, administracji, konserwatorów, osób 

sprzątających zakaz bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

27. Zobowiązuje się rodzica/ opiekuna prawnego przed przyjęciem dziecka do żłobka do 

złożenia pisemnego oświadczenia / zobowiązania, którego treść stanowi załącznik Nr 

9  

28. Zobowiązuje się rodzica/ opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Zespołów 

Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej , do przedstawienia dodatkowego 

zaświadczenia od lekarza alergologa, w przypadku gdy na tle alergicznym występują u 

dziecka takie objawy jak kaszel i katar (charakterystyczne dla koronawirusa), o braku 

przeciwwskazań uczestniczenia dziecka w zajęciach. 

29. Zobowiązuje się rodzica/ opiekuna prawnego do dostarczenia zaświadczenia o 

pozostawaniu w zatrudnieniu.  

30. Zobowiązuje się rodzica/ opiekuna prawnego do dostarczania zaświadczenia od 

lekarza po przebytej chorobie dziecka, informację, iż dziecko jest zdrowe  i może 

uczęszczać do żłobka.  

31. Zobowiązuje się rodziców i opiekunów prawnych do przyprowadzania dziecka 

zdrowego – bez objawów chorobowych. 

32. Zobowiązuje się rodziców/ opiekunów prawnych do przestrzegania ściśle określonych 

godzin przywożenia dziecka do żłobka i jego odbioru z placówki. 
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33. Zabrania się posyłania do żłobka dziecka, jeśli we wspólnym miejscu zamieszkania 

przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać 

miejscu zamieszkania i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza 

34. Zabrania się przynoszenia do żłobka zabawek i innych przedmiotów (np. art. 

spożywcze, słodycze, napoje) 

35. Zobowiązuje się rodzica/ opiekuna prawnego do zapewnienia dziecku podpisanej 

pościeli i piżamki, które na czas pandemii, będą prane i prasowane przez rodzica/ 

opiekuna prawnego 1x w tygodniu. 

36. Ustala się odizolowanie dziecka  wykazującego niepokojące objawy choroby. Dziecko 

wraz z opiekunem zostaje odizolowane w osobnym pomieszczeniu. Niezwłocznie 

powiadamiani są rodzice/opiekunowie prawni w celu pilnego odbioru dziecka ze 

żłobka. 

37. Żłobek wyposażony jest w termometry bezdotykowe, rękawiczki jednorazowe, 

przyłbice , fartuchy nieprzemakalne z długim rękawem, fartuchy jednorazowe ,środki 

do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

38. Wprowadza się w żłobku procedury zgodnie z zawartymi wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego i postępowanie na wypadek zakażenia wirusem SARS- CoV-2. 

39. Zaleca się bieżące śledzenie informacji  Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl          

a także do obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 6 

 

ORGANIZACJIA OPIEKI W GRUPACH  

1. W  jednej sali mogą przebywać maksymalnie trzy ośmioosobowe grupy dzieci wraz z 

opiekunem. zaleca się umieszczenie przegrody uniemożliwiającej dzieciom i 

opiekunom z grupy trzeciej  kontakt z pozostałymi grupami. 

2. Sale wietrzymy co godzinę. 

3. Leżaki ustawiamy w odległościach 2 m od siebie.  

4. Zalecana przestrzeń pobytu dziecka w pomieszczeniach do zabaw i wypoczynku 

wynosi  2,5m² na dziecko. 
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5. Opiekunowie zachowują rekomendowaną odległość min. 1,5 m. 

6. Zaleca się noszenie masek ochronnych lub przyłbic.  

7. Staramy się unikać bezpośredniego kontaktu z dziećmi, dotykamy jak najmniej (bez 

głaskania, przytulania itp.), dbamy by dzieci w ramach grupy unikały bliskich 

kontaktów. 

8. Gdy rozbieramy i ubieramy dzieci nie prowadzimy z dzieckiem rozmów, również przy 

innych czynnościach, gdzie jest konieczny bardzo bliski kontakt. 

9. Przy przyjęciu dziecka do żłobka najpierw myjemy dziecku ręce (zakładamy przy tej 

czynności rękawice). 

10.  Nie myjemy dzieciom ząbków. 

11.  Jeżeli zauważymy, że dziecko dotyka ust,  nosa natychmiast myjemy dziecku ręce. 

12.  Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne u dziecka przeprowadzamy adekwatnie do 

aktualnej sytuacji przy użyciu indywidualnych środków ochrony osobistej.  

13.  W łazience może przybywać jeden opiekun i jedno dziecko. 

14.  Zachowujemy odległość przy posiłkach (2 m). 

15.  Dzieci nie korzystają  z tej samej zabawki, nie dzielą się nimi. 

16.  Jedna grupa dzieci przybywa w wyznaczonej i stałej sali, pod opieką tych samych 

opiekunek.  

17. Organizacja posiłków odbywa się naprzemiennie z zachowaniem środków 

ostrożności. 

18. Ogranicza się zaangażowanie bezpośrednio w pracę z dziećmi personelu  powyżej 60 

roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

 

 

§ 7 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

PRZECIWEPIDEMICZNE DLA OPIEKUNÓW 

 

1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne 

środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub 

przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem ( do użycia w razie konieczności np. 
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przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka- adekwatnie do aktualnej 

sytuacji). 

2. Personel zespołu Żłobków Miejskich zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby 

miejsca pracy były czyste i higieniczne: powierzchnie często dotykane, w tym m.in. 

biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, 

klawiatury) były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane 

wodą z detergentem, wszystkie obszary często używane, takie jak: toalety, 

pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie sprzątane, z użyciem wody z 

detergentem. 

3. Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali. Zaleca 

się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli , w miarę możliwości 

organizacyjnych, ci sami opiekunowie. Powierzchnia każdego pomieszczenia 

przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 

m ². W przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia pomieszczenia 

przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na 

każde kolejne dziecko, z tym że:                 a)  powierzchnia przypadająca na każde 

kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m² , jeśli czas pobytu dziecka nie przekracza 

5godzin dziennie;                                                              

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m², 

jeśli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie. 

4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub          

zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 

opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast rodzice/ opiekunowie prawni dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie/pranie/ dezynfekowanie zabawki.       

5. Opiekunka po przygotowaniu i sprawdzeniu stanu sanitarno- higienicznego miejsca 

pracy rozpoczyna odbieranie od rodziców/ opiekunów prawnych przyprowadzonych 

dzieci na grupę. 

6. Opiekunka udaje się z dzieckiem do łazienki celem umycia mu rąk wodą z 

detergentem, zgodnie z instrukcją. 

7. Opiekunka z dzieckiem przechodzi do pomieszczenia bawialni przy zachowaniu 

bezpiecznej odległości między dzieckiem a opiekunką, jak również między dziećmi. 

8. Opiekunka proponuje dziecku zabawkę (np. układankę, dopasowywanie kształtów). 
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9. W trakcie zabawy opiekunka nadzoruje, by dzieci zachowały miedzy sobą bezpieczną 

odległość, nie przytulały się.     

10. Przed śniadaniem opiekunka idzie z dziećmi do łazienki, umyć im rączki. 

11. Przy jednym stoliku siedzi maksymalnie czworo dzieci w bezpiecznej odległości. 

12. Po śniadaniu jedna z opiekunek udaje się do łazienki i tam wykonuje czynności 

higieniczno- pielęgnacyjne, zaopatrzona w środki ochrony osobistej- rękawiczki 

jednorazowe, maseczka ochronna i fartuch z długim rękawem (po każdym dziecku 

opiekunka dezynfekuje przewijak, do użytku dopuszcza się tylko ręcznik 

jednorazowy). Tą samą czynność wykonuje druga opiekunka z pozostałymi dziećmi. 

13. Następnie opiekunki proponują zabawy np.:                                                                                        

1) przypominające dzieciom o podstawowych zasadach higieny: jak myć raczki, by 

unikały dotykania buzi, by uczyły się odpowiedniego zasłaniania twarzy podczas 

kaszlu czy kichania; 

2) konstrukcyjno- manipulacyjne ( klocki, labirynty- zabawki wcześniej 

zdezynfekowane); 

3) muzyczno -ruchowe przy muzyce. 

14. Po zakończonej zabawie  używane zabawki zostają odłożone do wyznaczonego 

pojemnika i przekazane  do dezynfekcji. 

15. Następnie opiekunki wykonują czynności higieniczne i przygotowują się do podania 

posiłku w postaci zupy i podwieczorku: jedna z opiekunek idzie z częścią dzieci do 

łazienki, umyć im rączki przed drugim śniadaniem. Następnie sadza się dzieci przy 

zdezynfekowanych lub dokładnie umytych stolikach, a w tym czasie druga opiekunka 

myje rączki pozostałym dzieciom. 

16. Przy jednym stoliku siedzi maksymalnie czworo dzieci w bezpiecznej odległości. 

17. Po zupie i podwieczorku jedna z opiekunek udaje się do łazienki i tam wykonuje 

czynności higieniczno- pielęgnacyjne, zaopatrzona w środki ochrony osobistej- 

rękawiczki jednorazowe, maseczka ochronna i fartuch z długim rękawem (po każdym 

dziecku opiekunka dezynfekuje przewijak, do użytku dopuszcza się tylko ręcznik 

jednorazowy). Tą samą czynność wykonuje z pozostałymi dziećmi.  

18. Po zakończeniu czynności higieniczno- pielęgnacyjnych opiekunki wraz z dziećmi 

udają się do sypialni i przygotowują dzieci do snu ( przebierają w piżamki). Każde 

dziecko ma swój leżak do spania, ustawiony z zachowaniem dystansu między 

leżakami. Leżak jest dezynfekowany codziennie. 
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19. Po leżakowaniu opiekunki ubierają dzieci oraz wykonują czynności higieniczne i 

przygotowują się do podania obiadu w postaci II dania: jedna z opiekunek idzie do 

łazienki, umyć dzieciom rączki przed obiadem. Następnie sadza dzieci przy 

zdezynfekowanych lub dokładnie umytych stolikach, a w tym czasie druga opiekunka 

myje rączki pozostałym dzieciom. 

20. Przy jednym stoliku siedzi maksymalnie czworo dzieci w bezpiecznej odległości. 

21. Po obiedzie jedna z opiekunek udaje się do łazienki i tam wykonuje czynności 

higieniczno- pielęgnacyjne, zaopatrzona w środki ochrony osobistej- rękawiczki 

jednorazowe, maseczka ochronna i fartuch z długim rękawem (po każdym dziecku 

opiekunka dezynfekuje przewijak, do użytku dopuszcza się tylko ręcznik 

jednorazowy). Tą samą czynność z pozostałymi dziećmi. 

22. Po zakończeniu czynności higieniczno- pielęgnacyjnych opiekunki wraz z dziećmi 

udają się do Sali i organizują dowolne zabawy  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

do momentu rozejścia się dzieci. 

23. Zwracamy uwagę, aby dzieciom często i regularnie myć rączki, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie do pomieszczeń żłobka z 

zewnętrznego placu zabaw. 

24. Przed oddaniem dziecka pod opiekę rodzica/ opiekuna prawnego myjemy dziecku  

rączki. 

25. Zabawki oraz przybory sportowe wykorzystywane do zajęć w grupie są dokładnie 

czyszczone wodą z detergentem lub dezynfekowane przez personel sprzątający w  

wyznaczonym do tego miejscu/pomieszczeniu. 

26. Każde dziecko ma podpisany nocnik, który jest na bieżąco dezynfekowany. 

27. Wszystkie zabawy organizowane są w warunkach, na które pozwala aktualna sytuacja. 

28. Podczas zabaw opiekunki zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa 

29. W trakcie zabawy opiekunki zwracają szczególną uwagę, aby dzieci nie brały 

zabawek do ust i nie dotykały okolic twarzy. 

30. W ciągu dnia opiekunki dwukrotnie mierzą każdemu dziecku temperaturę i zapisują w 

rejestrze.  

31. Opiekunki zobowiązuje się do wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć. 

32. Przed każdym posiłkiem blaty stolików i poręcze krzeseł są czyszczone wodą z 

detergentem lub dezynfekowane. 
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33. Wielorazowe sztućce i naczynia myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze minimum 60˚C. 

34. Po wyjściu ostatniego dziecka opiekunka i/lub osoba sprzątająca dezynfekuje 

wszystkie pomieszczenia, zabawki i leżaki, wietrzy pomieszczenia. 

35. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich. 

36. Po powrocie z placu zabaw, spaceru opiekunki i dzieci obowiązkowo myją ręce wodą 

z mydłem. 

37. Zaleca się bieżące śledzenie informacji  Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl  a 

także do obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 8 

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA – ODBIORU DZIECKA 

1. W żłobku „Akademia Małego Odkrywcy” do użytku pozostaje otwarte wejście od 

ulicy Leszczynowej 16. W żłobku „Skarbiec Skrzata” przy ul. Janowskiej 22, każda  z 

grup ma wejście do wydzielonej szatni. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący na wejście do  budynku, szatni zobowiązani 

są do zachowania wymaganej, bezpiecznej odległości  2 m od innych osób. 

3. Przed wejściem do budynku należy założyć rękawice jednorazowe, następnie nałożyć 

na rękawice płyn do dezynfekcji, dokonać dezynfekcji, do żłobka wchodzimy tylko  

w maseczce ochronnej zasłaniającej usta i nos. 

4. W szatni  żłobka „Akademii Małego Odkrywcy” może znajdować się jeden rodzic  

 i jedno dziecko. W każdej szatni żłobka „Skarbiec Skrzata” pozostaje maksymalnie 

jeden  rodzic i jedno dziecko, w przypadku, gdy rodzic/opiekun przyprowadza 

bliźnięta, dopuszcza się pozostawanie z jednym rodzicem dwójki dzieci.  

5. Przed powierzeniem dziecka opiekunowi w danej grupie, opiekunka dokonuje pomiaru 

temperatury dziecka w obecności rodzica/opiekuna prawnego. Przy odczycie  

temperatury 37°C opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do żłobka. Kolejne 

pomiary dokonywane są w trakcie pobytu dziecka w żłobku. 
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6. Jednocześnie  pamiętajmy o zachowaniu zalecanej odległości oraz ograniczeniu 

rozmów z rodzicami/opiekunami. 

7. W pomieszczeniach żłobka  ograniczamy czas pobytu do minimum, nie 

przemieszczamy się bez potrzeby w obrębie  ciągów komunikacyjnych, innych 

pomieszczeń  i przestrzeni żłobka . 

8. Nie zezwala się rodzicom/opiekunom zostawiania wózków dzieci, spacerówek, 

fotelików, itp. w budynku żłobka. 

9. Przy wyjściu ze żłobka należy ponownie wykonać dezynfekcję  rąk. 

10.  Ograniczamy przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum 

 z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. 

 

§ 9 

 

PROCEDURA  KORZYSTANIA  Z  PLACU  ZABAW 

1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa wiekowa dzieci. 

2. Opiekunowie telefonicznie ustalają wyjścia na plac zabaw, która z grup w danym 

dniu, w jakim odstępie czasowym korzysta z placu. 

3. Dzieci korzystają z urządzeń zabawowych pod nadzorem opiekunek. 

4. Opiekunowie stale monitorują przebieg zabaw na powietrzu. 

5. Nie dopuszcza się by dzieci i opiekunowie tworzyli zwarte grupy, zachowujemy 

rekomendowaną odległość między osobami. 

6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych przez dzieci. 

7. W czasie pobytu na placu zabaw dopuszczalne jest korzystanie w razie potrzeby 

 z płynu do dezynfekcji rąk dla personelu, który znajduje się w miejscu niedostępnym 

dla dzieci. 

8. Dzieci nie korzystają z piaskownicy. 

9. Zabrania się korzystania z placu zabaw osobom spoza placówki. 

10.  Po opuszczeniu terenu placu zabaw przez dzieci i opiekunów, osoba sprzątająca 

dokonuje mycia i dezynfekcji urządzeń zabawowych 

 

§ 10 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

PRZECIWEPIDEMICZNE DLA PIELEGNIAREK 

 

1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne 

środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub 

przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem ( do użycia w razie konieczności np. 

przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka- adekwatnie do aktualnej 

sytuacji). 

2. Personel zespołu Żłobków Miejskich zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby 

miejsca pracy były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i 

stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) 

były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z 

detergentem, wszystkie obszary często używane, takie jak: toalety, pomieszczenia 

wspólne, powinny być regularnie sprzątane, z użyciem wody z detergentem. 

3. Głównym zadaniem pielęgniarki w żłobku w okresie pandemii jest profilaktyka 

antywirusowa, nadzór nad stanem sanitarno- higienicznym żłobka. 

4. Należy wywiesić w widocznych miejscach na terenie żłobka oraz w pomieszczeniach 

sanitarnohigienicznych plakaty: „ Instrukcja mycia rąk” oraz przy dozownikach z 

płynem do dezynfekcji rąk „instrukcję dezynfekcji rąk”, „ Instrukcję prawidłowego 

zdejmowania maseczki”, „Instrukcję prawidłowego zdejmowania rękawiczek”. 

5. Przygotować i umieścić w określonym miejscu numery telefonów do służb 

medycznych, stacji sanitarno – epidemiologicznej. 

6. Do zadań personelu żłobka należy monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włóczników.  

7. Należy przygotować wyznaczone (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej, 

płyn do dezynfekujący, termometr) pomieszczenie lub wydzielony obszar ( izolatka), 

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 

chorobowych.           

8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji  Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl          

a także do obowiązujących przepisów prawa. 
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§ 11 

 

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJIA POMIESZCZEŃ, POWIERZCHNI, ZABAWEK 

I INNYCH PRZEDMIOTÓW 

1. W żłobku prowadzony jest  monitoring codziennych prac porządkowych. 

2. Dezynfekcja powierzchni dotykowej odbywa się co najmniej 3 razy dziennie: klamki, 

poręcze, włączniki świateł, uchwyty krzeseł, blaty, klawiatury, szafki, drzwi, itp. 

3. Zabawki do dezynfekcji zbierane są w oznaczone pojemniki i następnie są poddane 

myciu i dezynfekcji. 

4. Sanitariaty myte są i dezynfekowane na bieżąco – po każdym użyciu. 

5. Wszystkie powierzchnie utrzymane są w ciągłej czystości. 

6. Sprzęty i narzędzia wykorzystywane do sprzątania, po zakończeniu pracy muszą być 

umyte i poddane dezynfekcji. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta oraz zachować 

środki ostrożności. 

8. Po każdej dezynfekcji pomieszczenia są wietrzone.     

 

§ 12 

ORGANIZACJIA  ŻYWIENIA   

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do kuchni przez osoby do tego 

nieupoważnione. 

2. Stosowane są zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej (GHP) & (GMP) 

oraz procedury oparte na zasadach systemu HACCP, które obowiązują przy przyjęciu 

towaru  

i cateringu. Przy przygotowaniu posiłków dla dzieci  obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. 
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3. Posiłki będą wydawane przez kuchnię z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego. 

4. W miarę możliwości należy zachować odległość stanowisk pracy, a jeśli to 

niemożliwe – środki ochrony osobistej. 

5. W procesie utrzymania higieny należy stosować  płyny dezynfekujące do rąk, do 

czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych  i sztućców. 

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,   w 

temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać. 

8. Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego wyznaczonych. 

9. Dostawcy produktów spożywczych korzystają z wejścia bocznego do budynku żłobka, 

gdzie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją stosowania. 

10. Towar i faktury pozostawiane są w wyznaczonym miejscu bez kontaktu z 

pracownikiem żłobka. 

11. Wszelkie uzgodnienia ilości otrzymanych lub zamawianych produktów, składanie 

zamówień odbywa się telefonicznie lub mailowo. 

 

                                                               § 13 

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora żłobka, należy kierować pocztą 

tradycyjną, w formie elektronicznej na adres: zlobek.bp@org.bialapodlaska.pl lub 

kontaktować się telefonicznie pod numer 533-383-122. 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres: zlobek.bp@org.bialapodlaska.pl telefonicznie pod 

numerem 533-383-122, osobiste stawiennictwo po uprzednim kontakcie 

telefonicznym. 

3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

poczty tradycyjnej lub telefonicznie. 

4. Dokumenty, korespondencja dostarczane do skrzynek pocztowych oraz przesyłki 

kurierskie podlegają dwudniowej kwarantannie. 
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§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Procedura obowiązuje w Zespole Żłobków Miejskich od 01.09.2020 r. do czasu odwołania 

przez dyrektora placówki. 

Załączniki  - instrukcje:          

5. Jak skutecznie myć ręce. 

6. Jak skutecznie dezynfekować ręce. 

7. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. 

8. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę. 

9. Oświadczenia rodziców. 

10. Oświadczenia pracowników. 

11. Wytyczne dla rodziców. 

12. Wytyczne dla pracowników. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 


