
Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 

w Żłobku Muchomorek w Wadowicach 

 

Opracowana na podstawie: 

 wytycznych przeciwepidemicznych GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (V aktualizacja – z dnia 19 listopada 2020 r.) 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć organizowanych na 

terenie żłobka w okresie zagrożenia COVID-19 

  

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców, opiekunów i personelu żłobka 

podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi w żłobku od momentu przyprowadzenia 

do żłobka do chwili odbioru dzieci ze żłobka przez rodziców 

 

 

Rodzice, opiekunowie oraz pracownicy żłobka zobowiązani są do ścisłego 

przestrzegania niniejszej procedury, ustanowionej i obowiązującej w żłobku na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. 

Organizacja opieki: 

1. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci. 
2. Grupa do której przyporządkowani są ci sami opiekunowie, przebywa w jednej sali zajęć 

i zabaw. 
3. W sali, o której mowa pkt. 2, znajdują się sprzęt, zabawki i przybory, które da się 

skutecznie uprać i zdezynfekować. 
4. Dzieci nie przynoszą do żłobka niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (poza dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). 
5. Pracownicy żłobka powinni zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min. 

1,5 m. 
6. Pracownicy żłobka podczas wykonywania swoich czynności na terenie żłobka nie muszą 

zakrywać ust i nosa. Wyjątek stanowi kontakt z rodzicami i osobami trzecimi, kiedy to 
zakrywanie ust i nosa jest wymagane. 

7. Rodzice i osoby przyprowadzające/odbierające dzieci do/ze żłobka mają zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci  
i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady - 1 
rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 
1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. 
osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

9. Podczas okresu adaptacyjnego w żłobku rodzic, za zgodą dyrektora, może przebywać na 
terenie żłobka z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa 
oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie 
przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych). Czas pobytu oraz liczbę rodziców 



przebywających w placówce należy ograniczyć do niezbędnego minimum, umożliwiając 
osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 

10. Do żłobka mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

11. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze żłobka wyłącznie przez osoby zdrowe. 
12. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do żłobka. 
13. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa oraz rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

14. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka udostępniają opiekunom aktualne numery 
telefonów, by skutecznie kontaktować się z w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 
dziecka. 

15. Rodzice mierzą dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem do żłobka. 
16. Opiekunowie za zgodą rodziców dokonują pomiaru temperatury ciała dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych. 

17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 
rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka. 

18. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej 
odległości od osób trzecich. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

1. Przy wejściu do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji dla pracowników, rodziców  
i osób trzecich oraz instrukcja dezynfekcji rąk.  

2. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do budynku zobowiązane są do dezynfekowania rąk 
oraz zakrywania ust i nosa. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 
szczególnie po przyjściu do żłobka, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. Codzienne prace porządkowe, należy wykonywać ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, włączników, 
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Należy zapewnić bieżącą 
dezynfekcję toalet. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak 
aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Personel żłobka w razie konieczności powinien być zaopatrzony w indywidualne środki 
ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z 
długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - 
adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje. 



Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu żłobka: 

1. Do pracy w żłobku mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji 
w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić 
do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 
być zakażeni koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 
a także obowiązujących przepisów prawa. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie żłobka należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Postępowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dzieci: 

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, w miejsce wyposażone m.in. 
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 

2. Opiekun bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi żłobka. 
3. Opiekun korzystając z udostępnionych  przez rodziców aktualnych numerów telefonów, 

powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka. 

 

Rodzice, opiekunowie oraz pracownicy żłobka potwierdzają w formie pisemnej 

zapoznanie się z niniejszą procedurą. 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

