
Załącznik nr 1   

do Zarządzenia  nr 5/2020   

p.o Dyrektora Żłobka  

Miejskiego w Przasnyszu  

z dnia 28.08.2020 r.  

  

  

  

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie 

Żłobka Miejskiego w Przasnyszu 

  

Przyjmowanie dzieci  

1. Do żłobka mogą być przyprowadzane dzieci wyłącznie zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych (gorączka, katar, kaszel itp.)  

2. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę 

lub jest w izolacji.  

  

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci  

1. Dzieci do żłobka powinny być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby 

zdrowe.  

2. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno 

podczas odprowadzania  i odbierania  dzieci,  jak również przebywania w budynku 

placówki.   

3. Przy wejściu do budynku umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i każdy wchodzący 

będzie zobowiązany do korzystania z niego.   

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z żłobka muszą 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki i innych dzieci i 

ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.  

5. Rodzice  wprowadzają dziecko do szatni (część wspólna), przebierają, przyprowadzają 

do dzwi sali żłobkowj, tam przekazują je pod opiekę pani opiekunki. Rodzice nie 

wchodzą do sali żłobka. Analogicznie należy postępować podczas odbierania dzieci z 

placówki.  

6. Dzieci nie powinny wnosić na salę zajęć zabawek, jedzenia i innych przedmiotów 

przyniesionych z domu.  



7. Rodzic kontaktować się może z dyrektorem i opiekunkami przekazując  niezbędne 

informacje w formie ustnej, pisemnej lub telefonicznej. Opiekunki i dyrektor postępują 

analogicznie.  

  

Organizacja grupy  

1. Powierzchnia sali zajęć przeznaczonej na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna 

wynosić co najmniej 15 m
2
, w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia 

ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m
2
, 

jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 

m
2 

.  

2. Grupa będzie przebywać w stałej sali.  

3. Do grupy dzieci przyporządkowani będą, w miarę możliwości organizacyjnych, tej 

same opiekunki.  

4. Opiekunki zachowają dystans społeczny miedzy sobą wynoszący min. 1,5 m.  

5. Dzieci, pod nadzorem opiekunek, będą korzystać z istniejącego na terenie placówki 

placu zabaw.  

  

Warunki bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w żłobku  

1. W sali, w której przebywa grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie  uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).   

2. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe będą dokładnie myte, czyszczone                      

i dezynfekowane.  

3. Dzieci nie mogą wnosić na sale zajęć niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takim 

przypadku, opiekun dopilnuje, by dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.  

4. Do pracy w żłobku przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych w szczególności wskazujących na chorobę zakaźną.  

5. W żłobku będą systematycznie prowadzone prace zapewniające utrzymanie w  

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania  powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.   

6. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegane będą zalecenia producenta, 

znajdujące się na opakowaniu środka dezynfekującego. Ściśle przestrzegany będzie 



czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, 

aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

7. W miarę możliwości ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz.  

8. Podczas ewentualnych kontaktów z osobami z zewnątrz, zachowane będą dodatkowe 

środki ostrożności.  

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci maja zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci i ich rodziców. 

10. Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej podmiotu z zachowaniem zasady 

dystansu społecznego i środków ostrożności (min.osłona ust i nosa, dezynfekcja). 

11. W przypadku odbywania przez dzieco okresu adaptacyjnego w placówce 

rodzic/opiekun za zgodą dyrektora  może przebywać na terenie placówki z 

zachowaniem wszelkich środków ostożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe badź dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 

osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).  

12. Przy wejściu do placówki umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk z którego 

obowiązkowo musi skorzystać każda osoba wchodząca do budynku.  

13. W żłobku nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i 

opiekunki. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.  

14. Sala, w której przebywają dzieci, będzie co najmniej raz na godzinę wietrzona. 

Systematycznie będą uruchamiane oczyszczacze powietrza.   

15. Dzieci często i regularnie będą myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po zabawie, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Opiekunki 

zorganizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.   

16. Na bieżąco będą dezynfekowane toalety i umywalki.  

17. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone będą plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.  

18. W razie wychodzenia z dziećmi na plac zabaw, sprzęt poddany będzie codziennej 

dezynfekcji.  

19. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z zachowaniem wszystkich zasad 

bezpieczeństwa,  wymaganymi przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego.  



20. Kuchnia korzystać będzie z płynów dezynfekujących  do czyszczenia powierzchni                     

i sprzętów, a naczynia i sztućce myte będą w zmywarce z dodatkiem detergentu                     

w temperaturze min. 60 
O
 C lub wyparzane.   

21. Personel  kuchenny i nie powinien  kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi.  

22. W przedszkolu wyznaczone zostanie pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.   

23. Wszyscy pracownicy żłobka zostali zobligowani do tego, aby kładli szczególny nacisk 

na profilaktykę zdrowotną dotyczą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić 

pracownicy, którzy są chorzy.  

24. W dostępnym miejscu umieszczone zostaną numery telefonów do organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  

 

  

Rodzic zobowiązuje się do:  

1. Bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa,  

2. Przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka,  

3. Nieprzyprowadzania dziecka z objawami infekcji oraz natychmiastowego odbioru 

dziecka w sytuacji powiadomienia o objawach jakiejkolwiek choroby,  

4. Uaktualnienia numerów kontaktowych,   

5. Natychmiastowego odbierania telefonów ze żłobka  

6. Jak najszybszego powiadamiania placówki  o przyczynie nieobecności dziecka,  

7. Przypominania swojemu dziecku o podstawowych zasadach higieny, ze  zwróceniem 

uwagi na:  nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie 

rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu,  

8. Wytłumaczenia dziecku, aby nie zabierało do żłobka niepotrzebnych przedmiotów, 

zabawek, słodyczy i innych rzeczy.  

 

 

  

 



Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci lub 

personelu żłobka  

  

1. W żłobku wyznaczone zostanie pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej  i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.   

2. Jeśli dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy chorobowe, zostanie natychmiast 

odizolowane do odrębnego pomieszczenia, gdzie z opiekunem będzie oczekiwać na 

rodzica.  

3. Rodzic, na początku roku szkolnego wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka.  

4. Opiekunka zmierzy dziecku temperaturę. 

5. W przypadku stwierdzenia gorączki lub stanu podgorączkowego opiekunka bądź 

dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców, a rodzic zobowiązany jest zabrać 

dziecko z placówki.  

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, dyrektor powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno 

– epidemiologiczną  i stosuje się ściśle do wydawanych poleceń i instrukcji. Należy 

sporządzić notatkę służbową ze zdarzenia.   

7. Wszyscy pracownicy żłobka zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu                     

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112                     

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych poleceń i instrukcji.  

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  



10. Należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

11. Dyrektor ustali listę osób przebywających w tym samym czasie w części placówki,                    

w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Zaleca sie stosowanie do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym.  

12. O wszystkich zaistniałych wyżej przypadkach, dyrektor powiadamia Organ 

prowadzący.  

13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dyrektor zwróci się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania 

porady.  

  

  

  

  


