
PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA DZIECI                                         

W  MIEJSKIM ŻŁOBKU „KRAINA MALUSZKA” W KNUROWIE  

W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. W pierwszej kolejności z opieki w żłobku korzystają te dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, tzn. występuje brak możliwości 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu 

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

2. Rodzic, który zamierza skorzystać z w/w opieki dla swojego dziecka w czasie trwania epidemii 

COVID-19, powiadamia o tym fakcie dyrektora żłobka przez przesłanie zgłoszenia dziecka (zał. 

1 do procedury) w żłobku drogą elektroniczną na adres zm@knurow.edu.pl. Zgłoszenia należy 

dokonać do godz. 12.00 nie później niż 2 dni robocze poprzedzające przyjście dziecka do żłobka. 

3. Jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy limit miejsc, dyrektor żłobka poinformuje o tym fakcie  

rodzica/opiekuna prawnego telefonicznie. Dzieci nie przyjęte oczekują na przyjęcie zgodnie 

kolejnością na liście rezerwowej. Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu będzie podejmowana na 

zasadzie kryteriów jak w pkt 1, informacji podanych w zgłoszeniu oraz kolejności przesłanych 

zgłoszeń.  

4. Żłobek w stanie zagrożenia epidemiologicznego funkcjonuje maksymalnie 9 godzin dziennie, 

jednak nie wcześniej i nie później niż ustalone ogólnie godziny pracy żłobka tj. 6.00-16.30.  

W miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych godziny pracy powinny być dostosowane do 

potrzeb rodziców. 

5. Grupa żłobkowa nie może przekroczyć 12 dzieci (przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż  

4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna). W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci  - nie więcej niż o 2. 

6. Jedna grupa żłobkowa przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali. 

7. Do grupy, w miarę możliwości, przyporządkowani będą ci sami opiekunowie. 

8. Do żłobka mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

9. W razie wystąpienia objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem wdraża się 

postępowanie zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19”- (zał. 3 do procedury). 

10. Szybki kontakt z rodzicami odbywa się za pomocą „szybkiej ścieżka komunikacji z rodzicem”. 

 

§ 2 

Obowiązki rodziców 

1. Rodzice przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, aby zapewnić mu 

odpowiednią opiekę oraz aktualny numer telefonu do kontaktu w razie takiej konieczności. 

2. Przyprowadzają do żłobka dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych oraz stosują się do 

zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do żłobka.  

3. Przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka rodzic powinien zmierzyć dziecku temperaturę. 
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4. Nie posyłają do żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

5. Wyjaśniają dziecku, że obowiązuje zakaz zabierania do żłobka niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek. 

6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie, 

zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

7. Swoim zachowaniem dają przykład postępowania zgodnego z zaleceniami zgodnymi  

z załącznikiem nr 6 do „Procedury bezpiecznego przebywania dzieci w  Miejskim Żłobku „Kraina 

Maluszka” w Knurowie w sytuacji epidemicznej”. 

8. Rodzice stosują indywidualne środki ochrony podczas przyprowadzania dziecka do żłobka  

i odbierania ze żłobka, zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych 

dzieci czy ich opiekunów wynoszący minimum 2 m. 

9. Wchodząc do budynku żłobka dezynfekują ręce niezależnie od tego czy posiadają własne 

rękawice ochronne i zakrywają usta i nos.  

10. Wchodzą z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej żłobka (szatnia, korytarz)  

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 

2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

11. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym przed 

wejściem dziecka do szatni. Jeżeli temperatura ciała dziecka przekroczy 37,50C, dziecko nie 

zostanie przyjęte do żłobka. 

12. Rodzice wyrażają zgodę na odizolowanie dziecka w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób, jeśli dziecko w trakcie pobytu w żłobku przejawia 

niepokojące objawy choroby i przyjmują do wiadomości, że w takiej sytuacji zostaną 

powiadomieni o potrzebie pilnego odebrania dziecka z placówki. 

13. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, wyrażają zgodę na postępowanie zgodnie  

z „Procedurą postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19”- (zał. 3 do procedury). 

14. Rodzic potwierdza zaistniałą sytuację podpisując notatkę w zeszycie obserwacji. 

15. Rodzice zapewniają, że w czasie pobytu dziecka w placówce, istnieje szybki sposób komunikacji 

telefonicznej z nimi (odbierają niezwłocznie połączenia telefoniczne ze żłobka) oraz zobowiązują 

się do szybkiego odebrania dziecka ze żłobka.  

 

§ 3 

Obowiązki opiekunów 

1. Zapewniają bezpieczne i przyjazne warunki pobytu dziecka w żłobku stosując się do powyższej 

procedury jak również do pozostałych regulacji obowiązujących w żłobku.  

2. Omawiają i przypominają rodzicom i dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w żłobku 

oraz dlaczego zostały wprowadzone. 

3. Nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku. 

4. Przebywają na świeżym powietrzu z dziećmi oraz korzystają z placu zabaw, który pozostaje 

zamknięty dla osób z zewnątrz, grupy nie mogą jednak spotykać się na nim, a wszystkie 

urządzenia tam znajdujące się muszą być regularnie czyszczone płynem z detergentem lub 

dezynfekowane.  

5. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. dywany, 

pluszowe zabawki. 



6. Systematycznie dezynfekują wykorzystywane przybory sportowe i zabawki. 

7. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę, a także po 

dezynfekowaniu przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

8.  Prowadzą gimnastykę i zajęcia ruchowe przy otwartych oknach. 

9. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;  

10. Organizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.  

11. Swoim zachowaniem dają przykład postępowania zgodnego z zaleceniami zgodnymi  

z załącznikami nr 6 do „Procedury bezpiecznego przebywania dzieci w  Miejskim Żłobku „Kraina 

Maluszka” w Knurowie w sytuacji epidemicznej”. 

12. Stosują się do Planu higieny żłobka – zał. Nr 4 do Procedury. 

13. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

14. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, dokonują pomiaru temperatury 

u dziecka, wdrażają postępowanie zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”- (zał. 3 do procedury). 

15. W pomieszczeniu socjalnym przebywają jednoosobowo. 

16.  Zachowują pomiędzy sobą dystans społeczny między sobą wynoszący minimum 2 m. 

17. Dbają, by pozostałe osoby dorosłe w żłobku nie kontaktowały się z nimi i z dziećmi, nad którymi 

sprawują opiekę (zalecany kontakt telefoniczny). 

18. Zwracają uwagę na własną profilaktykę zdrowotną i przychodzą do pracy zdrowi, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

19. Po zauważeniu u siebie objawów choroby, takich jak: podwyższona temperatura, duszności, 

kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamiają drogą telefoniczną Dyrektora  

i nie przychodzą tego dnia do pracy. Dyrektor informuje o dalszym postępowaniu. 

 

§ 4 

Obowiązki personelu administracji i obsługi 

1. Ograniczają przebywanie w placówce osób z zewnątrz. 

2. Dbają o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi 

osobami, w tym z dostawcami żywności. W kontaktach z osobami z zewnątrz stosują środki 

ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

3. Uzupełniają płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do żłobka oraz obligują wszystkich dorosłych 

do korzystania z niego. 

4. W pomieszczeniu socjalnym przebywają jednoosobowo. 

5. Codziennie utrzymują w czystości pomieszczenia higieniczno-sanitarne, uzupełniają brakujące 

środki do higieny osobistej, dozowniki z płynem, wycierają podłogę, klamki, umywalki, 

wyłączniki światła, sedesy. 

6. Codziennie utrzymują w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekują powierzchnie dotykowe: 

poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ram łóżeczek, leżaków, poręcze krzeseł   

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.  

7. Dokumentują wykonywane czynności porządkowe – zgodnie z zał. 5.  

8. Czynności higieniczno-porządkowe wykonują zgodnie z Planem higieny żłobka – zał. 4. 



9. Postępują zgodnie z zaleceniami zgodnymi z zał. nr 6 do „Procedury bezpiecznego przebywania 

dzieci w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie w sytuacji epidemicznej”. 

10. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka. 

11. Po dokonaniu czynności porządkowych są zobowiązaniu  zmienić środki ochrony osobistej przed 

przystąpieniem do wydawania posiłków dzieciom. 

12. Zachowują pomiędzy sobą dystans społeczny między sobą wynoszący minimum 2 m. 

13. Zwracają uwagę na własną profilaktykę zdrowotną i przychodzą do pracy zdrowi, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

14. Pracownicy powyżej 60 r. życia/z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym 

podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych – zał. 2. 

15. Po zauważeniu u siebie objawów choroby, takich jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, 

osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamiają drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzą 

tego dnia do pracy. Dyrektor informuje o dalszym postępowaniu. 

16. Stosują się do powyższej procedury jak również do pozostałych regulacji obowiązujących w żłobku.  

 

§ 5 

Zasady bezpiecznego przygotowania i spożywania posiłków 

1. Dostawy odbiera wyłącznie intendent wyposażony w środki ochrony osobistej oraz zachowujący 

bezpieczny dystans od dostawcy. 

2. Dostawca nie wchodzi na teren żłobka.  

3. Przed wejściem do jadalni i kuchni pracownicy korzystają z płynu dezynfekcyjnego do rąk. 

4. Pracownicy kuchni codziennie utrzymują w czystości pomieszczenia kuchni, ze szczególnym 

uwzględnieniem  utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji  powierzchni 

dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, włączników itp.  

5. Dokumentują wykonywane czynności porządkowe – zgodnie z zał. 5. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka. 

7. Pracownicy kuchni obowiązkowo po dokonaniu czynności porządkowych są zobowiązaniu  

zmienić środki ochrony osobistej przed przystąpieniem do sporządzania posiłków. 

8. Dzieci spożywają posiłek na salach, z zachowaniem odległości od siebie; 

9. W przypadku korzystania z jadalni przez kilka grup, należy obowiązkowo wykonać czynności 

porządkowe przed i po wyjściu grupy z posiłku. 

10. Personel kuchni wydaje posiłki na wózki, które odbierają pokojowe zachowując bezpieczną 

odległość. 

11. Pokojowe ograniczają kontakt w czasie wydawania posiłków z dziećmi i opiekunami  

do koniecznego minimum. 

12. Dzieci i opiekunowie nie mają kontaktu z personelem kuchni; 

13. Wielorazowe sztućce i naczynia należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 

60 stopni Celsjusza i je wyparzać; 

14. Po każdym posiłku blaty stołów, krzesła, podłogi są wycierane ciepłą wodą z detergentem lub 

płynami dezynfekującymi do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

 

 

 



§ 6 

Ważne numery telefonów 

 

1. Telefon alarmowy koronawirus: SANEPID Gliwice 666 227 205 

2. Całodobowa infolinia NFZ: 800 192 590 

3. Urząd Miasta Knurów: sekretariat Prezydenta Miasta 32 235 21 21 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura obowiązuje od dnia otwarcia żłobka do odwołania 

2. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków żłobka, rodzice/opiekunowie 

oprawni i personel żłobka są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw  

i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury. Procedury obowiązują wszystkich 

pracowników żłobka, rodziców dzieci uczęszczających do żłobka oraz osoby upoważnione przez 

nich do odbioru dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Zgłoszenie  uczęszczania dziecka do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka”  

w Knurowie w okresie pandemii COVID-19  

Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka mają rodzice/opiekunowie prawni pracujący w systemie ochrony zdrowia, systemie 

służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

 

Proszę o przyjęcie ..............................................................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka)  

 

do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie działającego w czasie stanu pandemii COVID19  

od dnia ..................... do 30 czerwca  2020 roku w godz. od ............. do ................ 

  

Telefon do szybkiej komunikacji 

 

MATKA (imię i nazwisko) ………………………………………………….. 

 

 

OJCIEC (imię i nazwisko) ………………………………………………….. 

 

OSOBA UPOWAŻNIONA  

(imię i nazwisko)              ………………………………………………….. 

 

 

My niżej podpisani oświadczamy, że nasze dziecko: ………………………………………………… 

(nazwisko i imię dziecka) 

 

1. nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 

przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby; 

2. stan zdrowia dziecka jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych (np. podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku i węchu i inne nietypowe); 

3. jesteśmy świadomi pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Miejskiego Żłobka „Kraina 

Maluszka” w Knurowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej – ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że część 

przypadków przebiega bezobjawowo; 

4. jesteśmy w pełni świadomi, iż przebywając w żłobku w czasie ogłoszonej epidemii, nasze dziecko może zostać 

zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub może zarazić inne osoby, mimo przestrzegania przez personel wszystkich 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, w związku z tym nie będziemy wnosić 

roszczeń wobec pracowników żłobka, dyrektora oraz organu prowadzącego w przypadku zarażenia w/w wirusem; 

5. zapoznaliśmy się oraz zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązującej w placówce Procedury bezpiecznego 

przebywania dzieci w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie w sytuacji epidemicznej 

opracowanej w oparciu o „Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 

r. 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 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

związanych; 

6. przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko 

nie zostanie w danym dniu przyjęte do żłobka i będzie mogło do niego wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych; 

7. zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących w żłobku, procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz 

natychmiastowego (do 60 min.) odebrania dziecka w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych  



w czasie pobytu w żłobku oraz zobowiązujemy się do przestrzegania zadeklarowanych  godzin przyprowadzania 

i odbierania dziecka; 

8. zobowiązujemy się do ponoszenia opłat za pobyt i wyżywienie naszego dziecka w żłobku w okresie pandemii 

COVID-19 zgodnie z § 4 Umowy dotyczącej pobytu dziecka w żłobka; 

9. zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach 

w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa w moim najbliższym otoczeniu tj., gdy ktoś z mojej rodziny 

zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid-19. 

10. jesteśmy świadomi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej na 

podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1).  

     
Knurów, ……………………………………. 

 

..……….…………………………………   ..……….………………………………… 
(podpis matki / opiekuna prawnego)     (podpis ojca / opiekuna prawnego) 
 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW: 

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych 

ze zgłoszeniem i przyjęciem dziecka do żłobka, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)2) oraz na podstawie art. 8a ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 

322, 374 i 567) 3). 

 

 

 

 

Decyzją dyrektora, dziecko zostało zakwalifikowane/niezakwalifikowane do Miejskiego Żłobka 

„Kraina Maluszka” w Knurowie zgodnie z procedurą bezpiecznego przebywania dzieci w Miejskim 

Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w sytuacji epidemicznej oraz zgodnie z wytycznymi  

MRPiPS, GIS i MZ.  

…………………… ……………………….    

miejscowość, data pieczęć i podpis dyrektora   

 
  

1) Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8.”   

2) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). na podstawie art. 8a ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). 

3) zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zmianami) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 m-cy  do lat 8. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

...................................................................................  Knurów, dn. .................................... 

imię i nazwisko  

 

...................................................................................   

stanowisko 

   

            

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 

Będąc świadomym zagrożeń epidemicznych oraz możliwości zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz 

zachorowaniem na COVID-19, oświadczam, iż jako  pracownik w  wieku powyżej 60 roku życia/z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, wyrażam dobrowolną gotowość do wykonywania pracy w Miejskim Żłobku 

„Kraina Maluszka” w Knurowie. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 
podpis pracownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB 

ZACHOROWANIANA COVID-19 

1. Pracownik żłobka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do 

pracy i pozostać w domu. Powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora żłobka. 

2. Należy skontaktować się telefonicznie ze Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, lub 

innym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia należy 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. Następnie 

należy postępować zgodnie z uzyskaną informacją. 

3. W przypadku wystąpienia w żłobku u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Dalsze 

postępowanie zgodne z pkt. 2 Procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na  COVID-19. 

4. Pracownik pozostaje wyznaczonym miejscu - w pokoju pielęgniarki – Izolatce lub w innym 

wyznaczonym pomieszczeniu, do czasu uzyskania dalszych instrukcji.  

5. Dziecko, u którego wystąpił co najmniej jeden objaw chorobowy przeziębienia, bóle mięśniowe, gorączka, 

kaszel, duszność jest izolowane w wyznaczonym miejscu – pokoju pielęgniarki – Izolatce lub w innym 

wyznaczonym pomieszczeniu, w którym przebywa z wyznaczonym opiekunem do czasu przyjścia 

rodzica/opiekuna.  Dalsze postępowanie zgodne z pkt. 2 Procedury postępowania na wypadek 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na  COVID-19. 

6. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji  

i poleceń. W zależności od zaistniałego przypadku należy stosować się do zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego oraz w razie potrzeby wdrożyć dodatkowe procedury w oparciu 

o uzyskane instrukcje. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w żłobku procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

8. Po zabraniu dziecka lub opuszczeniu pracownika ze żłobka z podejrzeniem choroby, należy: 

wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywali – następnie umyć i zdezynfekować 

powierzchnie, meble, sprzęt  i wywietrzyć – po dezynfekcji może być ponownie używane; należy 

zdezynfekować wszystkie powierzchnie, z którymi osoba ta miała styczność. 

9. Pracownicy winni stosować się do zaleceń dyrektora po konsultacjach z państwowym inspektorem 

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

przypadek. 

10. Kierownik gospodarczy wspólnie z intendentem zobligowany jest ustalić listę osób przebywających 

w tym samym czasie w części/częściach żłobka, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

i stosuje  się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

11. W przypadku wątpliwości dyrektor zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania  porady. 

  



 

Załącznik 4 

 

PLAN HIGIENY ŻŁOBKA 
 

CO? 

Obiekt 

JAK? 

Czynność 

CZYM? 

Środki dezynfekcyjne/ 

procedury 

KIEDY? 

Zastosowanie 

KTO? 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

Mycie rąk  
 

 

Mycie rąk: pobrać 

z dozownika płyn 

myjący, nanieść na 

zwilżone dłonie i 

umyć. Osuszyć 

ręcznikiem 

papierowym lub 

suszarką 

Antybakteryjne Mydło 

w płynie  
lub 

Seraman Soft 

ECOLAB 

Łagodny preparat 

myjący, niezawierający 

substancji zapachowych 

oraz barwników  

 przed 

rozpoczęciem i po 

zakończeniu pracy 

 przed podaniem 

posiłku 

 w razie potrzeby 

Personel 

żłobka, dzieci 

Dezynfekcja rąk 

 

  

Higieniczna 

dezynfekcja rąk: 
preparat 

dezynfekcyjny 

pobrać z 

dozownika, nanieść 

na suche ręce i 

wcierać 30 sek. 

Żel do  dezynfekcji 

higienicznej rąk 

Spirigel complete 

ECOLAB o działaniu 

bakteriobójczym, 

prątkobójczym, 

drożdżobójczym i 

wirusobójczym. Na 

uprzednio dokładnie 

umyte i osuszone ręce, 

nanieść dawkę preparatu. 

Dokładnie wcierać w 

skórę rak, aż do 

wyschnięcia (ok. 30 

sek.). Preparat stosować 

nierozcieńczony. 

lub 

Środek dezynfekujący 

AHD – 2000 –

higieniczna 

dezynfekcja rąk Na 

uprzednio dokładnie 

umyte i wytarte 

jednorazowym 

ręcznikiem ręce, nanieść 

3 ml preparatu. 

Dokładnie wcierać w 

skórę rak, aż do 

wyschnięcia (ok. 30 

sek.). Preparat stosuje się 

nierozcieńczony. 

 przed 

rozpoczęciem i po 

zakończeniu pracy 

 przed podaniem 

posiłku 

 w razie potrzeby 

Personel 

żłobka 

Małe i trudno 

dostępne 

powierzchnie 
(stoliki, krzesła) 

odporne na 

działanie alkoholi 

 

 

 

 

Szybka 

dezynfekcja 

powierzchni 

poprzez spryskanie 

lub przetarcie: 

spryskać lub 

przetrzeć gotowym 

do użycia 

preparatem 

dezynfekcyjnym 

Incidin Liquid Spray 

ECOLAB Szybko 

działający, gotowy do 

użycia alkoholowy 

preparat do dezynfekcji 

powierzchni odpornych 

na działanie alkoholi o 

działaniu 

grzybobójczym, 

drożdżakobójczym, 

wirusobójczym i 

 przed 

rozpoczęciem i po 

zakończeniu pracy 

 po każdym 

przypadku 

kontaminacji 

 w razie potrzeby 

 w czasie 

nasilonego 

występowania 

Personel 

żłobka 



 

 
 

 

przeznaczonym do 

szybkiej dezynfekcji  

bakteriobójczym, w tym 

Tbc. 

Incidin Pro ECOLAB 

Preparat do dezynfekcji 

powierzchni o działaniu 

bakteriobójczym i 

grzybobójczym, 

przeznaczony do mycia i 

dezynfekcji 

wodoodpornych 

powierzchni: podłóg, 

ścian i sprzętów. 

Incidin OxyWipe S 

ECOLAB 

Sporobójcze, szybko 

działające, gotowe do 

użycia chusteczki 

dezynfekcyjno-myjące 

biegunek i 

przeziębień zaleca 

się częstsze 

stosowanie 

Zabawki 

 

Spryskać zabawki, 

pozostawić do 

wyschnięcia, 

następnie dokładnie 

wypłukać. Nie 

stosować do 

zabawek 

pluszowych. 

Zabawki pluszowe 

prane w pralkach 

automatycznych w 

odpowiednich 

temperaturach 

Incidin Liquid Spray 

ECOLAB Szybko 

działający, gotowy do 

użycia alkoholowy 

preparat do dezynfekcji 

powierzchni odpornych 

na działanie alkoholi o 

działaniu 

grzybobójczym, 

drożdżakobójczym, 

wirusobójczym i 

bakteriobójczym, w tym 

Tbc. 

 

 w razie potrzeby 

 po każdym 

przypadku 

kontaminacji 

 w czasie 

nasilonego 

występowania 

biegunek i 

przeziębień zaleca 

się częstsze 

stosowanie 

Personel 

żłobka 

Pomieszczenia 

(bawialnia, 

sypialnia, szatnia, 

łazienka, 

jadalnia, 

korytarz) 

 

 
 
 

   

Mycie i dezynfekcja 

ścian, podłóg, 

wanien i brodzików: 

przygotować 

roztwór preparatu 

dezynfekcyjno-

myjącego, zmyć 

dezynfekowane 

powierzchnie za 

pomocą mopa lub 

ściereczki. 

Pozostawić do 

wyschnięcia. 

Płyn Floor Pro 

KÄRCHER RM 69 

ASF 

Alkaliczny środek do 

czyszczenia podłóg za 

pomocą szorowarki lub 

metodą ręczną 

Płyn uniwersalny 

FLOOR Gold drop 

Gotowy płyn do mycia 

różnych powierzchni 

Incidin Pro ECOLAB 

Preparat do dezynfekcji 

powierzchni o działaniu 

bakteriobójczym i 

grzybobójczym, 

przeznaczony do mycia i 

dezynfekcji 

wodoodpornych 

powierzchni: podłóg, 

ścian i sprzętów. 

lub 

DEZOPOL VC 420 
Skoncentrowany 

preparat dezynfekcyjno-

myjący na bazie 

czwartorzędowych 

związków amoniowych 

 po każdym 

przypadku 

kontaminacji 

 w razie potrzeby 

 

Personel 

żłobka 



o działaniu 

bakteriobójczym i 

grzybobójczym, 

przeznaczony do mycia i 

dezynfekcji 

wodoodpornych 

powierzchni: podłóg 

ścian i sprzętów. 

Lampa bakteriobójcza 

NBVE 110 PN 

Dezynfekcja powietrza, 

dezaktywacja grzybów, 

pleśni, wirusów, bakterii 

oraz wszelkich 

drobnoustrojów przez 

promieniowanie UV o 

długości fali 253,7 nm. 

Sanitariaty 

 

 

 
 

Mycie i dezynfekcja 

(klozety, spłuczki, 

umywalki.) 

Sols R-40 

Lekko kwaśny preparat 

myjący przeznaczony do 

czyszczenia powierzchni 

zmywalnych w 

łazienkach 

Domestos  
Zagęszczony płyn 

czyszcząco-

dezynfekujący o 

różnorodnym 

zastosowaniu. 

Dezynfekuje, czyści, 

wybiela. Zabija wszelkie 

zarazki (bakterie, wirusy 

i grzyby). 

Nierozcieńczony: 

Muszla toaletowa, 

umywalki Rozprowadzić  

płyn równomiernie po 

powierzchni i spłukać 

wodą po 15 min.  

Rozieńczony: 
Duże powierzchnie (np. 

podłogi, kafelki): Dodaj 

50 ml płynu (1nakrętka = 

20 ml) do 5 l wody. Do 

czyszczenia podłogi nie 

używaj 

nierozcieńczonego 

płynu. 

Incidin OxyWipe S 

ECOLAB 

Sporobójcze, szybko 

działające, gotowe do 

użycia chusteczki 

dezynfekcyjno-myjące 

 po każdym 

przypadku 

kontaminacji 

 w razie potrzeby 

 w czasie 

nasilonego 

występowania 

biegunek i 

przeziębień zaleca 

się częstsze 

stosowanie 

 

Personel 

żłobka 



Załącznik nr 5 

KARTA  MONITORINGU  CZYNNOŚCI HIGIENICZNYCH  

……………………………..... 

 

Data kontroli 

 

Godzina 

 

Wykonane czynności 

 

Uwagi 

 

Podpis  

 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


