
PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA                                       

W ŻŁOBKU GMINNYM W RUDNEJ 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INSTYTUCJI OPIEKI 

NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi 

podczas pobytu w żłobku i po za nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez opiekunkę do 

momentu odbioru ze żłobka.    

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz 

rodzice/opiekunowie prawni.  

1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w grupach. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy 

i zajęć dla dzieci w sali jest nie mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko. 

2. Zajęcia w danej grupie są organizowane są zawsze w tej samej sali, w miarę możliwości 

organizacyjnych uniemożliwia się stykanie się ze sobą różnych grup dzieci. 

3. Do grupy są przyporządkowani w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.  

4. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos oraz 

założone rękawiczki/zdezynfekowane ręce. 

5. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie. 

6. Rodzic/opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed 

przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 

37,5°C pozostawić dziecko w domu. 

7. W każdej sali dostępny jest termometr bezdotykowy w ilości min. 1 szt. na grupę. 

8. Opiekunka może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce 

termometru na podstawie pisemnej zgody rodzica. 

9. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub z objawami chorobowymi sugerującymi 

chorobę (min. temperatura powyżej 37,5 °C/kaszel/katar/duszności) a także jeżeli dziecko lub 

jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

10. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej opiekunka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka 

do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie. 

11. Rodzic/opiekun prawny, który przyprowadza dziecko do żłobka jest zobowiązany podać 

aktualny numer telefonu, pod którym możliwy będzie z nim szybki kontakt w nagłych 

przypadkach. 

12. Pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony indywidualnej takie jak rękawiczki, 

maseczki / przyłbice, opiekunka odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna prawnego ubrana jest 

w środki ochrony osobistej takiej jak maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki/dezynfekcja 

dłoni. 

13. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zachować dystans od pracowników żłobka a także 

innych rodziców i dzieci  min. 1,5 m. 

14. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dystans, maseczki, dezynfekcja rąk). 

15. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej 

podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od pracowników 

oraz kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie 



przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk). 

16. W przypadku odbywania się okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą 

dyrektora może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny 

w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu 

społecznego co najmniej 1,5m.  

17. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do żłobka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

18. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego 

zobligowane są skorzystać osoby dorosłe wchodzące do podmiotu (zgodnie z umieszczoną przy 

nim instrukcją). 

19. Po odebraniu dziecka przez opiekunkę dziecko idzie umyć ręce wodą z mydłem. 

20. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:15, po jej upływie w placówce są dezynfekowane 

główne ciągi komunikacyjne. 

21. Dzieci bawią się w placówce tylko tymi zabawkami, które można poddać dezynfekcji. 

22. Pracownicy żłobka regularnie myją ręce oraz pilnują aby robiły to dzieci, szczególnie po 

przyjściu do żłobka, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza. 

23. Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę , w czasie przerw              

w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć. 

24. Dzieci jedzą posiłki w wyznaczonym miejscu w swoich salach.  

25. Na czas trwania pandemii rezygnuje się z mycia zębów w żłobku.  

26. Monitoruje się przeprowadzanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet,  dezynfekcji 

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

pomieszczeniach spożywania posiłków, urządzeń biurowych, włączników. 

27. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące 

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. 

28. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu  przy zachowaniu wymaganej odległości od 

osób trzecich. 

29. Plac zabaw jest dezynfekowany każdego dnia po zakończonej zabawie grupy, korzystać z niego 

może tylko 1 grupa jednocześnie. 

30. Na bieżąco prowadzona jest dezynfekcja toalet, pomieszczeń socjalnych, w pomieszczeniach 

sanitarnohigienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, przy dozownikach 

z płynem do dezynfekcji- instrukcje.  

31. Do pracy przychodzą jedynie pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów choroby 

zakaźnej.  

32. W razie stwierdzenia objawów chorobowych, gorączki lub podwyższonej temperatury 

(powyżej 37,5°C) pracownik pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. 

Pracownik informuje o zaistniałej sytuacji pracodawcę.  

33. Wszyscy pracownicy żłobka powinni zachowywać od siebie dystans społeczny min 1,5m. 

34. Dla pracowników w gabinecie pielęgniarki jest dostępny termometr, aby mogli przebadać 

temperaturę swojego ciała, pomieszczenie to traktowane jest również jako izolatka jeżeli 



dziecko lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby (min. podwyższona temperatura 

ciała, kaszel, trudności z oddychaniem, rozpalona / zaczerwieniona twarz). 

35. Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa 

odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, pracownicy mają zapewnioną 

bezpieczną odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące  do 

czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególna uwaga zwracana jest na utrzymanie wysokiej 

higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców.   

36. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi ani personelem sprawującym opiekę 

nad dziećmi.  

37. Wózki z przygotowanymi posiłkami są zostawiane przez pracownika kuchni w pomieszczeniu 

wydawalni. Do sal dowozi je wyznaczony pracownik. Pokojowe lub opiekunki z 

poszczególnych sal odbierają wózki i wydają posiłek dzieciom. Po zakończonym posiłku wózki 

wystawiane są na korytarz skąd wyznaczony pracownik przewozi je na blok kuchenny. Wózki 

uprzątają i dezynfekują pracownicy kuchni.  

38. Po każdym posiłku blaty stolików i poręcze krzeseł są czyszczone i dezynfekowane.  

39. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące 

prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe. 

40. W placówce dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora oraz przedstawiciela 

organu prowadzącego pod które opiekun może zadzwonić w nagłych sytuacjach nie objętych 

procedurą. 

 

Załączniki: 

1. Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 



INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Koronawirusy to wirusy , z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi. 

Do zakażenia koronawirusem u ludzi dochodzi drogą kropelkową oraz poprzez bezpośredni 

kontakt z chorą osobą. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów 

rozwija ciężkie zapalenie płuc. Mając na uwadze zdrowie i dobro dzieci, należy przyjąć, że 

najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla dzieci, chroniącym przed zakażeniem, jest 

zapewnienie dzieciom opieki domowej. Rodzice samodzielnie podejmują decyzje dotyczące 

ich dzieci i świadomie decydują się posyłać dziecko do żłobka na istniejące zagrożenie 

zakażeniem COVID-19. 

Szanowny Rodzicu / Opiekunie prawny pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.  

wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

2. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z żłobka mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

3. Rodzice/ opiekunowi prawni mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej żłobka, 

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi  w odstępie od pracowników lub 

kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, należy rygorystycznie przestrzegać 

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

dezynfekcja rąk). 

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

sugerujących chorobę zakaźną (min. temperatura powyżej 37,5°C/ kaszel/ katar). 

5. Dzieci do żłobka są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe. 

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

nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.  

7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum        

2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 

prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni dezynfekują dłonie przy wejściu lub  zakładają 

rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos. 
 

 …………………………………   ……………………………………. 
       Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki          Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 



 

Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka  

 

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

w sytuacji, gdy będzie ono wykazywać niepokojące personel placówki objawy.  Oświadczam, 

iż wyrażam zgodę dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz 

bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki. 

 

 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


