
Załącznik Nr 1  

do zarządzenia nr 8/2020   

z dnia 5 maja 2020 r. 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SAMORZĄDOWYM 

ŻŁOBKU „ZAKĄTEK MALUCHA” W ŁUŻNEJ 

 
W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM ŻŁOBKA PODCZAS PANDEMII COVID 19 

WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE PROCEDURY: 

 

 
I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze żłobka mają zachować dystans 

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

min. 2 metry. 

2. Wchodząc do żłobka rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do 

dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci). 

Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. 

3.  Rodzice mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko) 

4. Do żłobka mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.  

5. Dzieci do żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do żłobka. 

7. Dzieci do żłobka nie zabierają żadnych zabawek, klocków, poduszek itp. 

8. Na terenie żłobka nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby. 

9. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po 

przybyciu do żłobka oraz odnotowanie temperatury w specjalnej karcie.  

 

II . PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W ŻŁOBKU 

1. Po przyjściu dziecka do żłobka należy zmierzyć mu temperaturę oraz odnotować jej wysokość  

w specjalnej karcie temperatur. 

2. W grupie może przebywać maksymalnie do 12 dzieci w wyznaczonej stałej sali. 

3. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

4. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali jest większa niż 4m
2
 na jedno dziecko          

i każdego opiekuna.  

5. Zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup 

dzieci. 

6. Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty trudne  

w codziennej dezynfekcji. 
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7. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

8. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

żłobka, wynoszący min. 1,5 m. 

9. Na terenie żłobka nie mogą przebywać osoby trzecie. 

10. Sposób szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami: kontakt telefoniczny na podany nr telefonu 

rodziców/opiekunów. 

11. Dziecko które manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane  

w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób  

i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  

ze żłobek. 

12. W żłobku zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej 

oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu, tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie 

przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu  

ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze żłobka. Rodzice zobligowani 

są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych 

tam instrukcji. 

13. Zaleca się przebywanie dzieci na placu zabaw należącym do żłobka z uwzględnieniem 

zachowania maksymalnej odległości. 

14. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. 

15.  Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren żłobka. 

16. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem  

opiekującym się dziećmi. 

 

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI. 

1. Przed wejściem do budynku każdy wchodzący musi skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk 

zgodnie z wywieszoną instrukcją. 

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować aby robiły to dzieci, szczególnie po 

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze  świeżego powietrza, po skorzystaniu 

z toalety. 

3. Dokonuje się monitoringu codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, 
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klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania 

posiłków itd.  

4. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów. Czynności te wykonywane są tak, aby dzieci nie 

wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel 

przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, 

dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania 

rękawiczek. 

7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

IV.  PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA ORAZ PODAWANIA POSIŁKÓW 

1. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków i ich wydawaniem wykonywane są 

zgodnie z warunkami higienicznymi wymaganymi przepisami prawa odnoszącymi się do 

funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz zasadami szczególnej ostrożności dotyczącej 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. Odpowiedzialność za w/w warunki ponosi  

Spółdzielnia ”Pogórze”. 

2. Zapewnia się bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych: 

zmianowość wydawania posiłków, czyszczenie blatów stołów, poręczy, krzeseł po każdej grupie. 

3. Od dostawcy posiłków są wymagane pojemniki i sztućce jednorazowe. 

 

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKARZENIA U PERSONELU 

ŻŁOBKA 

1. Do pracy w żłobku mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Do zajęć opiekuńczych nie są angażowani pracownicy i personel powyżej 60. roku życia  

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID 19: 

1) Pracownicy/obsługa przedszkola zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu  
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i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarną – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, 

a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem.  

2)  Śledzi się na bieżąco informację Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia na 

podstępnych stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz obowiązujące 

przepisy prawa. 

3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy, 

wstrzymuje się przyjmowanie się kolejnych grup dzieci, powiadamia się właściwą miejscową 

powiatowa stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji  

i poleceń. 

4) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu 

zgodnie z funkcjonującymi w żłobku procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5) Przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

6) Przygotowuje się i umieszcza w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery 

telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służ medycznych. 

5. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach żłobka,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

6.   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w celu konsultacji lub uzyskania porady korzysta się  

z pomocy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii  

COVID-19 obowiązujące w żłobku, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich 

zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

nauczycieli i innych dzieci w żłobku COVID-19.  

3. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 

uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodziny. 

4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do 

Samorządowego Żłobka „Zakątek Malucha” w Łużnej, dowożeniem go do wskazanej wyżej 

placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 

5. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

6. W czasie przyjęcia dziecka do żłobka, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, 

duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 

7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, 

nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

8. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do żłobka 

i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 

9.  Moje dziecko nie będzie przynosiło do żłobka żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz. 

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w żłobku. 

11. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie 

dwie osoby /rodzic/opiekun + dziecko/. 

     W przypadku, gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób będę 

oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami.  

12. Podczas wejścia do żłobka Rodzic musi mieć założoną maseczkę ochronną. Należy także, 

koniecznie zdezynfekować ręce znajdującym się przed wejściem płynem.  

13. Ze względu na sytuacje dziecko należy przekazać opiekunowi żłobka w maksymalnie krótkim 

czasie bez zbędnego przebywania w szatni. 
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14. W przypadku, gdyby u  mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję 

się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczyciela przedszkola, odebrania dziecka w trybie 

natychmiastowym z wyznaczonego w żłobku pomieszczenia do izolacji. 

15. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję Żłobka. 

16. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję żłobka w tym informacjami na 

temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie 

placówki dostępnymi dla Rodziców. 

17. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku 

zarażenia COVID-19. 

 

 

 

Łużna, dnia ………………………………                        ………………………………………….. 

                                                                                            podpis czytelny  Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

 

INFORMACJA RODZICA DOTYCZACĄ SZYBKIEGO KONTAKTU w związku z podejrzeniem 

u dziecka objawów choroby: 

nr telefonu do Rodziców/opiekunów dziecka: ……………………………………………………………..  

 

 

 

Łużna, dnia ………………………………                        ………………………………………….. 

                                                                                            podpis czytelny  Rodzica/Opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

 

 

Zgoda Rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka 

 

Niniejszym wyrażam zgodę przez czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 do badania temperatury ciała mojego 

dziecka ……………………………………………  

przy użyciu termometru, każdego dnia przed przyjęciem mojego dziecka  

do  żłobka oraz w trakcie jego pobytu w żłobku. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez 

żłobek działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem 

epidemii. 

 

 

Łużna, dnia …………………………………… 

 

…………………………………………….                      

                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 3 

 

Ankieta dotycząca stanu zdrowia dziecka 

 

Data: …………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………. 

Czy dziecko czuje się zdrowe:  TAK / NIE 

Czy u dziecka występują : Duszności, Kaszel, Katar, Gorączka, Biegunka, Utrata Apetytu, 

Osłabienie – zaznaczyć objaw, który występuje. 

Czy dziecko miało kontakt z osobą, u której stwierdzono COVID- 19 bądź osobą, która przebywa na 

kwarantannie?  TAK / NIE 

Czy dziecko miało kontakt z osobą chorą, przeziębioną itp.?  TAK / NIE 

 

 

Niniejszym oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą, nie istnieją żadne 

przeciwwskazania zdrowotne do uczęszczania mojego dziecka do żłobka. 

 

 

Łużna, dnia …………………………………… 

 

…………………………………………….                      

                                                                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 4 

 

Ankieta dotycząca stanu zdrowia pracownika 

 

Data: ………………………………………….. 

Imię i nazwisko pracownika: …………………………………………. 

Czy czuje się Pani/ Pan  zdrowa/zdrowy :  TAK/ NIE 

Czy występują u Pani/ Pana: Duszności, Kaszel, Katar, Gorączka, Biegunka, Utrata Apetytu, Utrata 

Węchu lub Smaku – zaznaczyć objaw, który występuje. 

Czy miała Pani/  miał Pan  kontakt z osobą, u której stwierdzono COVID-19 bądź osobą, która 

przebywa na kwarantannie?  TAK /  NIE 

Czy miała Pani/  miał Pan  kontakt z osobą chorą, przeziębioną itp.?  TAK / NIE 

 

Niniejszym oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą. 

 

 

                                                                                                  

……………………………………………….. 

                                                                                                              podpis pracownika 
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Potwierdzam zapoznanie się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko pracownika Podpis pracownika 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


