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PROCEDURY 

ŻŁOBKA GMINNEGO „KRAINA BOBASA” W DOBRCZU 
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W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM ŻŁOBKA GMINNEGO „KRAINA 

BOBASA” W DOBRCZU PODCZAS PANDEMII COVID – 19 WPROWADZA 

SIĘ NASTĘPUJĄCE PROCEDURY: 

 

 

 

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki   

  

1. Przed powrotem dziecka do placówki Rodzic/Prawny Opiekun wypełnia stosowne 

dokumenty, oświadczenia i zgody (Załącznik nr 1, 2, 3, 4). 

2. Przed wejściem do budynku umieszczono informację o konieczności rygorystycznego 

przestrzegania wszelkich środków ostrożności (min. zachowanie dystansu społecznego, 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe bądź dezynfekcja rąk po wejściu do budynku).  

3. W przedsionku umieszczono stand dezynfekujący oraz informację o konieczności 

dezynfekowania rąk i instrukcję jej wykonania. 

4. Dyrektor placówki wyznaczył strefę przyjęć/obioru dzieci z placówki – przedsionek.  

5. Przyjęcie i odbieranie dzieci odbywać się będzie wyłącznie w przedsionku, tuż za głównym 

wejściem do placówki.  

6. Rodzic/Opiekun wchodzi z dzieckiem wyłącznie do przedsionka placówki z zachowaniem 

zasady: jeden Rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego Rodzica z dzieckiem min. 2 

metrów odległości.  

7. Po naciśnięciu domofonu wychodzi pracownik instytucji wyznaczony przez Dyrektora 

placówki, zachowujący środki ostrożności: nałożona przyłbica/maseczka, rękawiczki 

jednorazowe, bądź zdezynfekowane ręce, zachowujący dystans społeczny. Następnie 

pracownik  przed odbiorem mierzy temperaturę dziecku i Rodzicowi/Opiekunowi. 

8. Po wejściu na teren instytucji dziecko zostaje przygotowane do wejścia na salę (rozebrane 

stosownie do warunków atmosferycznych, przebrane obuwie), oraz pracownik instytucji 

pomaga/ myje dziecku dłonie wodą z mydłem.   

9. Odbiór dziecka odbywa się na tych samych zasadach.  

10. Po zakończeniu przyjęć i odbiorów dzieci zostaje wykonana dezynfekcja przedsionka z 

uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych.  

11. Zaleca się poinformować rodziców/opiekunów, żeby osoby przyprowadzające/odbierające 

dzieci nie miały więcej niż 60 lat (osoby po 60 roku życia są bowiem bardziej narażone na 

zakażenie koronawirusem).  
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II. Procedura organizacji opieki w placówce  

 

1. Po wejściu do placówki umożliwiono skorzystanie dla Rodziców/Opiekunów prawnych z 

płynu dezynfekującego do rąk.   

2. Poinformowano rodziców/opiekunów o konieczności zdezynfekowania dłoni (osoby 

dorosłe) przy wejściu lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.  

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki  muszą 

zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci 

i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.  

4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu 

(przedsionka), z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2m od 

kolejnego rodzica z dzieckiem, przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków 

ostrożności. 

5. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do szatni z dzieckiem. Dziecko 

odbierane/przyprowadzane  jest od/do opiekuna przez opiekunkę ze strefy przyjęć/odbioru.   

6. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, 

sugerujących chorobę.  

7. Dzieci do placówki mogą być przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.  

8. Dziecka chorego lub podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki. 

Opiekunka ma prawo nie wpuścić dziecka do placówki i poprosić rodzica/opiekuna                         

o zabranie do domu dziecka z objawami takimi jak kaszel, kichanie, katar, ogólne złe 

samopoczucie, z temperaturą 37ºC i więcej. 

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

wolno przyprowadzać dziecka do placówki.   

10. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

11. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby. Ograniczono 

przebywanie w placówce osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Do placówki wchodzą tylko i wyłącznie pracownicy 

placówki, oraz wcześniej upoważnione osoby przez Dyrekcję.  

12. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka i swoją termometrem 

bezdotykowym przez pracownika placówki przed wpuszczeniem dziecka do placówki i przy 

jego odbiorze. Pomiaru temperatury można również dokonywać w trakcie zajęć.  

13. Pracownicy są zobowiązani do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie. 

W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37ºC) zobowiązani są pozostać w domu 
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i skorzystać z teleporady medycznej.  

14. Jedna grupa dzieci przebywa w stałej sali.  

15. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.  

16. W grupie może przebywać określona liczba dzieci wg metrażu Sali.  

17. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie jest mniejsza niż 

2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.  

18. Z sali, w której przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są one dokładnie 

czyszczone lub dezynfekowane.   

19. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie 

opieki. 

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

przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

21. Jeśli opiekunowie wykażą taką potrzebę/chęci zaleca się, aby opiekę nad dziećmi 

sprawowali mając zasłonięte usta i nos oraz stosowali rękawice jednorazowego użytku lub 

często dezynfekowali ręce.  

22. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi. 

23. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane                

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu 

pilnego odebrania dziecka z placówki. Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z 

dzieckiem w bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w 

miejscu izolacji pozostanie osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki.  

24. Zapewniono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.  

25. Dzieci pod nadzorem opiekunek mogą korzystać ze znajdującego się na terenie placówki 

placu zabaw.  

26. Sprzęt na placu zabaw przed powrotem do pracy placówki został gruntownie 

zdezynfekowany. Po każdorazowym skorzystaniu z placu zostanie czyszczony z użyciem 

detergentu i dezynfekowany.  

27. Organizuje się wyjścia na teren poza placówkę z zachowaniem szczególnych środków 

ostrożności.  

28. Pracownicy placówki zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz ich 

dezynfekowania. 

29. Pracownicy placówki będą dopilnowywać,  aby dzieci pod nadzorem dorosłych, szczególnie 

po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze 
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świeżego powietrza umyli dokładnie ręce wodą z mydłem.   

30. Wprowadzono szczegółowy monitoring wszelkich prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (Załącznik nr 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11). 

31. Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy będą 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.  

32. Osoba wykonująca zabiegi mycia i dezynfekcji zostanie wyposażona w maseczkę na usta i 

nos, gogle ochronne i rękawice.   

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

placówki korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek na usta i nos oraz fartuchów 

ochronnych z długim rękawem.   

34. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone instrukcje prawidłowego 

mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego 

zdejmowania rękawiczek. 
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IV. Procedura postępowania w przypadku  podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu  

 

1. W placówce wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych.  

2. Pracownicy/obsługa podmiotu 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 pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112                                 

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach, a także obowiązujących przepisów prawa.  

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od 

pracy. Zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomiona zostanie 

właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna i rozpocznie się 

stosowanie wydanych instrukcji i poleceń.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z podejrzeniem zachorowania, 

zostanie poddany gruntowanemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekowany. 

6. Zostaną wprowadzone zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

7. Przygotowano i umieszczono w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów,              

w tym stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.      

8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie                                          

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana  o zakażenie                                    

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
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V. Procedura postępowania w przypadku  podejrzenia zakażenia u dziecka   

 

1. Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci. Jeżeli pracownicy lub rodzice 

dziecka zauważą niepokojące objawy u dziecka powinni nie przychodzić do placówki, 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 

112  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. W tym o zaistniałej sytuacji 

informują placówkę – Żłobek.  

2. W placówce zostało przygotowane i wyznaczone pomieszczenie służce do odizolowania 

dziecka u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w 

środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  W pomieszczeniu tym dziecko wraz z 

opiekunem będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po 

poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z 

placówki.  Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z dzieckiem, przy zachowaniu 

wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji pozostaje osoba wyznaczona przez 

Dyrektora placówki.  

3. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń, oraz 

informowania na bieżąco placówki. 

4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntowanemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekcji.  

5. Zostaną wprowadzone zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


