
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ŻŁOBKU „ŚWIAT MALUSZKA”” podczas otwarcia żłobka w trakcie 

trwania pandemii COVID 19 

Z dniem 6 maja 2020 roku wprowadza się następujące procedury: 

 

Organizacja pracy placówki: 

● Skracamy czas pracy placówek w okresie przejściowym, placówki będą otwarte w godzinach 
6:30-16.00 aby każda grupa pozostawała pod opieką wyznaczonych Opiekunów przez cały 
dzień i żeby ograniczyć łączenie się grup Dzieci 

● Prosimy o przyprowadzanie Dzieci w godzinach 6:30-8:00, o godzinie 9.00 następować będzie 
dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają Rodzice 

● Prosimy o odbiór Dzieci w godzinach14.00- 16.00  

● Po wyklarowaniu się grup Dzieci uczęszczających Do żłobka w czasie pandemii żłobek 
będzie informował Rodziców na bieżąco o ograniczeniu godzin przyprowadzania i odbierania 
Dzieci w zależności od grupy. Takie działanie ma wykluczyć kontakt Dzieci  z różnych grup 
między sobą 

● Rezygnujemy z wprowadzania obcych osób do placówki, które pracują w innych żłobkach i 
przedszkolach.  

● Rezygnujemy z teatrzyków  i innych dodatkowych atrakcji do czasu ustania epidemii  

 

Procedura organizacji pracy podczas dnia w żłobku: 

 

● Po przyjściu/i wyjściu dziecka do/ze żłobka wyznaczony Opiekun zmierzy Dziecku 
temperaturę oraz odnotuje jej wysokość w specjalnej karcie temperatur 

● W salach może przebywać maksymalnie określona liczba dzieci (1 dziecko na 2,5m2 sali), nie 

więcej niż 16 dzieci w grupie pod opieką Opiekunów. 
● Grupy będą ustalane na nowo biorąc pod uwagę termin przyjścia Dziecka do żłobka oraz 

godziny, w których Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez Rodziców. O 

szczegółach przydzielenia Dziecka do grupy żłobek będzie informował Rodziców na bieżąco 
drogą mailowa i/lub telefoniczną 

● Opiekunowie będą przypisani do konkretnych grup 

● Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki i inne zabawki, które ciężkie są do codziennej 
dezynfekcji  

● Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę/ Będzie działała wentylacja mechaniczna  

● W placówkach będą włączone oczyszczacze powietrza 
● Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m, Panie zajmujące się porządkiem w placówce nie 

będą miały bezpośredniego kontaktu z Dziećmi 
● Na specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, 
zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te 
będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. 
Do dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze 



● Dzieci będą wychodzić na zewnętrzny plac w swoich grupach. Po każdym pobycie grupy 

dzieci zabawki  będą dezynfekowane. Grupy nie będą łączyć się podczas pobytu na świeżym 
powietrzu. Dzieci nie będą wychodzić na spacery poza teren żłobka (np. do parku) 

● Kadra będzie zaopatrzona w maseczki jednorazowe, rękawice jednorazowe oraz fartuchy 

ochronne. Kadra będzie korzystała z ww. produktów podczas zabiegów higienicznych 
(fartuchy będą używane wg. potrzeby) 

● W placówkach zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, 

prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek zgodne 
z zaleceniami GIS 

● Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu 

do placówki, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety 
● Na terenie kuchni przebywać będzie jednocześnie tylko jedna osoba  
● Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem i nakładaniem posiłków wykonywane 

będą w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych  

● Wszelkie powierzchni w kuchni zostaną zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem 
po każdorazowym użyciu 

● Posiłki dostarczane przez catering będą odbierane bez kontaktu z pracownikiem cateringu 

 

 

Procedura przekazania i odbierania dzieci: 

 

● Zgodnie z zaleceniami GIS Rodzice nie powinni zbliżać się do Opiekunów na odległość 

dwóch metrów. W miarę możliwości prosimy o przekazywanie Opiekunom grupy Dzieci 
bezdotykowo, Starsze Dzieci zachęcajmy do samodzielnego przemieszczenia się do swojego 
Opiekuna pod nadzorem Rodzica 

● Placówka będzie prowadzić rejestr temperatury Dzieci. Temperatura będzie mierzona 
bezdotykowym termometrem przy odbiorze Dzieci od Rodziców oraz przed wyjściem do 
domu 

● 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 maseczką oraz powinni nosić 

rękawiczki podczas pobytu w żłobku 
● Pobyt Rodziców w żłobku ograniczamy do minimum czasowego; Rodzice mogą wchodzić do 

szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko); prosimy o upewnianie się, że 

szatnia jest pusta  
● Dzieci do żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe; zachęcamy 

do ustalenia wśród domowników, który Rodzic/ Opiekun będzie obierał i przyprowadzał 

Dziecko do żłobka (w miarę możliwości) 
● Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do żłobka  
●  Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp. 

●  Na terenie żłobka nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (prosimy o 
nieprzyprowadzanie Rodzeństwa naszych Podopiecznych do żłobka)  

● Kontakt Rodziców z Opiekunami ograniczamy do minimum. Wszelkie informacje będą 

przekazywane telefonicznie lub –e-mailem.  



● Do żłobka będą wpuszczane bezwzględnie tylko Dzieci zdrowe, bez objawów przeziębienia 

np. kataru i kaszlu 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu żłobka w 

tym zachorowania na COVID-19 

 

● Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka 
zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do 

żłobka oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 
oddziałem zakaźnym. 

● W żłobku zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe.  
Miejsce jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

● Niezwłocznie po zaobserwowaniu niepojących objawów Rodzice zostaną niezwłocznie o 
tym poinformowani telefonicznie / mailowo i wezwani do odbioru Dziecka. Dziecko z 

podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów 
prawnych pod opieką jednej osoby z Kadry żłobka ubranej w fartuch ochronny oraz 
maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać Dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minuj 

od momentu zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie 
samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji  

●  W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u Dziecka lub Pracownika żłobek 

zostanie całościowo zdezynfekowany  

 


