
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 
DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW 
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „USZATEK” 

W ŚREMIE

§ 1 
Podstawa prawna

1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 
zakażenia wirusem SARS-CoV-02 wśród dzieci oraz pracowników żłobka, 
przebywających na terenie placówki.

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 
maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 
marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz
z 2020r. poz. 322, 374 i 567 ).

3. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020r.

§ 2
Podstawowe cele wdrażania procedury

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywającym w placówce.
2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim 

pracownikom.
3. Poinformowanie pracowników, rodziców oraz opiekunów o szczególnych 

zasadach funkcjonowania placówki w trakcie epidemii Covid-19.

§ 3
Okres obowiązywania procedury

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres 
ogłoszonego stanu epidemii w Polsce lub do odwołania.

§ 4
Zadania rodziców

1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w żłobku, 
należy przekazać dyrektorowi lub opiekunowi istotne informacje o stanie 
zdrowia dziecka.

2. Przyprowadzać do żłobka dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Nie 



należy posyłać dziecka do żłobka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w 
domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza ( załącznik nr 1 ).

3. Wyrazić zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przy użyciu 
termometru bezdotykowego przed przyjęciem dziecka do żłobka oraz w trakcie
jego pobytu w placówce ( załącznik nr 2 ).

4. Wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych 
przedmiotów.

5. Regularne przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, 
szczególnie  zwrócić uwagę na unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste 
mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na przywitanie.

6. Zwracać dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 
kichania czy kasłania.

§ 5
Zadania opiekunów

1. Wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w żłobku oraz 
dlaczego zostały wprowadzone.

2. Nie organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
3. Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są 
przybory sportowe ( piłki, obręcze, itp.) należy je systematycznie 
dezynfekować.

4. Wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
5. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj 

dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po 
powrocie ze świeżego powietrza. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk.

6. Organizować dzieciom miejsce do spania, zachowując przy tym dystans 
pomiędzy leżaczkami. Po zakończeniu odpoczynku należy zdezynfekować 
łóżeczka.

§ 6
Zadania dyrektora

1. Przy wejściu do żłobka bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk i 
zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

2. W miarę możliwości ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce. 
Zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności i ograniczeń 
bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami posiłków.

3. Zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 
maseczki ochronne, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem.

4. W pomieszczeniach sanitarno–higienicznych wywiesić plakaty z zasadami 



prawidłowego mycia rąk (załącznik nr 3) , a przy dozownikach z płynem 
instrukcje do dezynfekcji rąk ( załącznik nr 4). Dozowniki z płynem do 
dezynfekcji rąk umieścić w miejscach niedostępnych dla dzieci.

5. Zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować codzienne prace porządkowe, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – klamek, 
włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w salach i w innych pomieszczeniach. Po każdym użyciu zabawek lub innych 
sprzętów przez dziecko należy  te przedmioty umyć i zdezynfekować.

6. Przygotować procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia 
zakażenia i skutecznie poinstruować pracowników,  jak należy je stosować.

7. Przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwrócić uwagę, aby kładli 
szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 
Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek
objawów chorobowych ( załącznik nr 5).

8. Wyznaczyć i przygotować ( m. in. w środki ochrony indywidualnej oraz płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

9. Przygotować i umieścić w określonym miejscu potrzebne numery telefonów 
do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

10.Przygotować ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami ( załącznik nr 6).
11.Zorganizować bezpieczne spożywanie posiłków, czyszczenie blatów i krzeseł 

po każdym posiłku.
12.Wymagać od dostawców cateringu pojemników i sztućców jednorazowych.

§ 7
Organizacja opieki w żłobku

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
3. Przed wejściem do sali pracownik zobowiązany jest do sprawdzenia dziecku 

temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego, który 
dezynfekowany jest po każdorazowym użyciu. 
Prowadzi się rejestr dezynfekcji termometru (załącznik nr 8). 

4. Maksymalna liczna osób przebywająca w sali nie może przekraczać 9 osób 
przy zachowaniu powierzchni nie mniejszej niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego 
opiekuna. 

5. W sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeśli 
do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe ( piłki, obręcze, itp. ) należy je
dokładnie czyścić lub dezynfekować.

6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki 
niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

7. Należy wietrzyć salę przynajmniej raz na godzinę.



8. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 
przestrzeni żłobka, wynoszący min. 1,5m.

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dziecko do / z 
placówki mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.

10.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej 
placówki z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego
rodzica z dzieckiem 2m, z obowiązkowym przestrzeganiem wszelkich 
środków ostrożności m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk.

11.Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 
chorobowych.

12.Dzieci do żłobka są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
13.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
14.Przebywanie osób trzecich w placówce zostało ograniczone do niezbędnego 

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

15.Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy je 
odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 
zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób oraz niezwłocznie 
powiadomić rodziców / opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z 
placówki.

16.Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren placówki, np. spacer do 
parku.

§ 8
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja 
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rak przez osoby dorosłe, wchodzące do 
żłobka.

2. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek dezynfekować dłonie przy wejściu lub
zakładać rękawiczki ochronne oraz zakrywać usta i nos.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to 
dzieci, szczególnie po przyjściu do żłobka, przed jedzeniem  oraz po 
skorzystaniu z toalety. Nie zaleca się stosowania środków dezynfekcyjnych do 
rąk w stosunku do dzieci poniżej 6 roku życia, ze względu na możliwość 
wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci. 

4. Na terenie placówki prowadzi się dezynfekcję pomieszczeń, przedmiotów, 
mebli, zabawek i pozostałego wyposażenia placówki. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na dezynfekcję powierzchni wspólnych takich jak klamki, 
włączniki, poręcze, blaty itd.
Należy regularnie myć i dezynfekować powierzchnie, w tym wykładzinę 
dywanową w pomieszczeniach placówki ( załącznik nr 7).



5. Dezynfekcja przeprowadzana jest z przestrzeganiem zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Szczególnie ściśle 
przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie 
oparów środków służących do dezynfekcji.

6. Personel opiekujący się dziećmi zaopatrzeni są 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 znajdują się plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje.

8. W placówce na bieżąco odbywa się dezynfekcja toalety.

§ 9
Gastronomia

1. Przy wydawaniu posiłków należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie 
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowiska pracy oraz opakowań, w 
których dostarczane są posiłki, 

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w sposób bezpieczny, w miejscach do tego 
przeznaczonych. Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów stołów i 
krzeseł.

3. Od dostawcy cateringu placówka wymaga pojemników i sztućców 
jednorazowych.

§ 10
Środki zapobiegawcze i ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa

1. Przestrzeganie na wszystkich płaszczyznach działania wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

2. Zachowanie szczególnej ostrożności pracowników w czasie przemieszczania 
się z pracy do domu i z domu do pracy – zachowanie bezpiecznej odległości od
innych osób, co najmniej 2 m oraz zakrywanie ust i nosa.

3. Do pracy w żłobku przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 
objawów chorobowych.

4. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 roku 
życia oraz z istotnymi problemami zdrowotnymi.

5. W placówce zostanie wyznaczone miejsce wyposażone w środki ochrony i 
płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
zdiagnozowania objawów chorobowych.



6. Ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w placówce osób trzecich.

§ 11
Pozostałe regulacje

1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: stacji 
sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników żłobka oraz 
rodziców / opiekunów prawnych dzieci.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami dotyczącymi postępowania 
w trakcie epidemii Covid-19

L.p. Imię i nazwisko pracownika / rodzica /
prawnego opiekuna dziecka
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