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        Pruszcz Gdański 11.05.2020 r.   

 

 

PROCEDURA 

Zapobiegania, zwalczania zakażenia chorobą COVID-19, wywoływanej wirusem 

SARS- CoV-2 w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.  

 

Cel procedury 

Zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

zwanej dalej „COVID-19” i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, 

wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań 

przeciwepidemicznych, zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł 

zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej ostrej choroby zakaźnej układu 

oddechowego.   

 

Uczestnicy postępowania- zakres odpowiedzialności 

1. Rodzice(Opiekunowie prawni): 

 1) Przyprowadzają do żłobka dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 

 2) W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci, odbierają je ze żłobka w 

ustalonym przez procedurę trybie.  

3) W przypadku pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego w trybie 

natychmiastowym, po uprzednim komunikacie Dyrektora samodzielnie 

odbierają dziecko ze żłobka. 

 2. Pracownicy:  

1) Odpowiadają  bezpieczeństwo powierzonych dzieci. 

 2) Stosują się do obowiązujących procedur i wzmożonego rygoru higienicznego 

3) Celem przekazania ważnych informacji dla opiekuna przez rodzica/ opiekuna 

prawnego kontakt telefoniczny w godzinach 12.30 -13.30 

 4) Powiadamiają telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o złym 

samopoczuciu dziecka.  
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5) Prowadzą działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze w celu 

unieszkodliwienia źródeł zakażenia. 

 3. Dyrektor:  

1) Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Żłobku, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zabawach i zajęciach 

organizowanych przez placówkę. 

2) Monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

dzieciom i pracownikom, w tym ochronę zdrowia.  

3) Sprawdza na bieżąco informację i komunikaty dotyczące zagrożeń 

epidemiologicznych z Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego, Wojewody, Prezydenta Miasta. 

 4) Dyrektor jest zobowiązany do przekazywania rodzicom, pracownikom 

wytycznych, dotyczących postepowania w sytuacji zagrożenia zdrowia zgodnie z 

przyjętymi procedurami.  

 

Opis procedury 

1. Przedmiotem procedury jest: 

 1) Określenie zasad postępowania z dzieckiem i pracownikami w sytuacji 

zagrożenia epidemiologicznego w placówce.  

2) Określenie zasad higieny, bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom 

epidemiologicznym w Żłobku. 

 2. Zakres stosowania: Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich: 

Rodziców/Opiekunów prawnych oraz pracowników Żłobka. 

3. Definicje i terminy: 

 Koronawirus jest: wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową, dlatego jest 

wrażliwy na wszystkie detergenty w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz 

promieniowanie UV.   

Wirus przenosi się:  

 a) Bezpośrednio, drogą kropelkową- drobne kropelki zawierające wirusa 

powstające w trakcie kaszlu, mówienia, kichania mogą być bezpośrednią 

przyczyną zakażenia. Odległość od 1,5m do 2m od osoby, z którą prowadzimy 
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rozmowę traktowana jest, jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie 

kaszle i nie kicha w naszym kierunku(strumień wydzieliny oddechowej pod 

ciśnieniem).  

Pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową(podczas kichania czy kaszlu) 

przedmioty i powierzchnie. Wirus może przetrwać w powietrzu do 3 godzin, a 

na niektórych powierzchniach- stali nierdzewnej, plastiku, papier nawet do 3 

dni. Dezaktywacji ulega po kilkunastu godzinach.   

 

Podstawowe zasady zapobiegawcze mające istotny wpływna ograniczenie 

ryzyka zakażenia 

 

1. Często myć ręce- instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się- załącznik 

nr.1 do procedury. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli 

nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie 

alkoholu(min. 60%). Mycie rąk w. w. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się 

on na rękach. Wirus ma zdolność przebywania na powierzchniach i 

przedmiotach, jeśli zostały skażone wydzieliną oddechową(w trakcie kaszlu, 

kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z 

zanieczyszczonych powierzchni na rękach np.: dotykając twarzy lub pocierając 

oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

 2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, podobnie postępujemy przy 

maseczkach ochronnych wielokrotnego użytku, które po takiej sytuacji powinny 

być zmienione. Maseczki wielokrotnego użytku pierzemy w temperaturze min. 

60 °C. Po tej czynności ręce powinny być natychmiast umyte wodą z mydłem 

bądź zdezynfekowane. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo 

zanieczyścić przedmioty, powierzchnie dotykane.  

3. Unikać dotykania oczu, nosa, ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 

mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa, ust 

zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z 

powierzchni na siebie. 4. Jeżeli przebywamy z osobami, które są objęte 

kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym, u których występuje kaszel, 

gorączka, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, osłabienie mięśni i inne 

nietypowe objawy pozostają w domu. W przypadku wystąpienia wymienionych 
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objawów należy postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego i stosować się do zaleceń, które można uzyskać pod numerem tel. 

58 683 50 94 

5. Zapobiegać innym chorobom, dbać o odporność, wysypiać się, dbać o 

kondycję fizyczną, zadbać o racjonalne odżywianie. 

 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u 

dziecka lub pracownika 

 

I. Postępowanie w przypadku podejrzenia o zakażenie u pracownika. 

1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik 

żłobka, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego, tj. suchy 

kaszel, bóle mięśni, problemy z oddychaniem, biegunka, wysypka, 

podwyższona temp. 37°C. 

2. W celu uchronienia dzieci i innych pracowników przed zakażeniem osoba 

podejrzana o zakażenie COVID-19 zostanie odizolowana w wyznaczonym i 

odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu żłobkowym, tj. izolatce. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika żłobka do dyspozycji 

wszystkich pracowników i innych osób przebywających w placówce dostępne 

będą wszystkie niezbędne numery telefonów alarmowych w tym numer do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej i innych służb medycznych. 

4. Do przestrzegania procedury zobowiązani są: 

• Dyrektor żłobka, 

• Wszyscy pracownicy placówki, 

• Rodzice dzieci uczęszczających do placówki, 

• Inne osoby upoważnione do odbierania dzieci. 

5. Osoba dorosła, u której zaobserwuje się, co najmniej jeden z objawów 

mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 musi: 

a) Osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę 

ochronną dla otoczenia, 

b) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, 
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c) do czasu otrzymania pomocy osoba podejrzana o zakażenie pozostanie 

odizolowana w izolatce. 

6. O podejrzeniu zakażenia i podjętych działaniach zostanie poinformowany 

dyrektor placówki, który zgłasza ten fakt organowi prowadzącemu. 

7. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja sanitarno-

epidemiologiczna lub szpital. 

II.  Postępowanie w przypadku zakażenia u dziecka. 

1. Opiekunka powiadamia dyrektora żłobka o złym samopoczuciu dziecka i 

występujących objawach. 

2. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do 

wyznaczonego pomieszczenia- izolatki. 

3. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia zabezpiecza siebie, 

zakładając fartuch ochronny, maskę i rękawiczki oraz pozostaje z dzieckiem w 

izolacji do odwołania. 

4. Dyrektor żłobka: 

• W przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje 

się z placówką POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), by uzyskać poradę 

w sprawie dalszego postępowania. 

• W przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną powiadamiając o zaobserwowanych 

objawach u dziecka będącego pod opieką żłobka. Pracownik stacji na 

podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania. 

• W przypadku nasilających się objawów dyrektor placówki dzwoni pod 

numer alarmowy 112. 

5. Dyrektor żłobka niezwłocznie powiadamia rodziców o złym samopoczuciu 

dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach. 

6. Po przyjeździe rodziców do żłobka opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice, 

zabierają dziecko z placówki i zgłaszają się z dzieckiem do lekarza POZ 

(podstawowej opieki zdrowotnej). 

Po konsultacji z lekarzem, rodzice informują dyrektora placówki o podjętych 

decyzjach związanych z dalszym ewentualnym leczeniem. 
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7. Po opuszczeniu izolatki przez osoby do niej skierowane należy bezwzględnie 

zdezynfekować pomieszczenie. 

8. Opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia osoba, podlegać będzie  

dalszej izolacji w warunkach domowych. 

b) W przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko, mierzą mu 

regularnie temperaturę. Kiedy pojawią się objawy właściwe dla zakażenia 

COVID-19 ponownie, bezzwłocznie kontaktują się z sanepidem, informując, 

jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują. 

7. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub 

pracownika zalecany okres izolacji wskazuje lekarz. Rodzice dziecka jak i 

pracownik żłobka podejrzany o zakażenie mają obowiązek, zgodnie z 

przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi, zastosowania się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych. 

8. Pracownicy przedszkola i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub 

podejrzanym o chorobę zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczegółowego 

sposobu postępowania zapobiegającego szerzeniu się zachorowań na  

COVID-19. 

 

Organizacja opieki w grupach 

 

1. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci. 

2. Sale wietrzone będą, co1godzinę, jeśli warunki atmosferyczne będą 

sprzyjające wietrzenie sal odbywać się będzie przez cały dzień. 

3. Leżaki zostaną rozstawione w bezpiecznej odległości 2m 

4. Zalecana przestrzeń pobytu dziecka w pomieszczeniach do zabaw i 

wypoczynku wynosi minimum 4m2 na dziecko i każdego opiekuna. 

5. Dystans opiekunów nie może być mniejszy niż 1,5m. 

6. Staramy się unikać bezpośredniego kontaktu z dziećmi, dotykamy jak 

najmniej (bez głaskania, przytulania, itd.), dbamy by dzieci w ramach grupy 

unikały bliskich kontaktów. 
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7. Po wejściu dziecka na salę w pierwszej kolejności myjemy dziecku ręce 

(zakładamy przy tej czynności rękawiczki). 

8.  Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne u dziecka przeprowadzamy adekwatnie 

do aktualnej sytuacji przy użyciu indywidualnych środków ochrony osobistej. 

9. W łazience może przebywać 1opiekunka i jedno dziecko. 

10. Zachowujemy odstępy między dziećmi przy stolikach (2 dzieci przy jednym 

stoliku). 

11. Poręcze krzesełek i blaty stołów będą czyszczone po każdym posiłku. 

12. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, pod opieką tych 

samych opiekunek. 

13. Po zakończeniu leżakowania osoba do tego wyznaczona będzie 

odpowiedzialna za codzienną dezynfekcję leżaków. 

14. Pościel dzieci będzie wydawana rodzicom w każdy piątek. 

15. W czasie pobytu dzieci w żłobku obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania 

terenu placówki. 

 

Procedury przyprowadzania dziecka do żłobka 

 

1. Rodzic przyprowadza do placówki tylko dziecko zdrowe, bez żadnych 

objawów chorobowych. Rodzic zobowiązany jest, aby przed przyjściem z 

dzieckiem do placówki zmierzyć mu temperaturę w domu. 

2. Rodzice oczekujący przed wejściem do placówki zobowiązani są do 

zachowania bezpiecznej odległości między sobą wynoszącej 2m. 

3. Przed wejściem do placówki znajdują się wszystkie, niezbędne informacje 

dotyczące zabezpieczeń związanych z COVID-19. 

3. Wchodząc do żłobka rodzic dezynfekuje ręce i zakłada rękawiczki oraz 

koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (rodzic musi posiadać własne środki 

ochrony). 

4. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi tylko i wyłącznie do 

przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady 1rodzic/opiekun z 

dzieckiem na 15m2. (Nie więcej niż 3rodziców i 3dzieci w szatni każdej z grup). 
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5. Po wejściu do części wspólnej zostanie dziecku zmierzona temperatura 

(temp. powyżej 37°C dyskwalifikuje dziecko do przyjęcia w placówce). Rodzic 

ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym razie 

opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka. 

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do placówki mają zachować 

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

ich rodziców wynoszący min. 2m. 

7. Rodzice przebywający w szatni mają obowiązek ograniczyć czas przebywania 

z dzieckiem w szatni do minimum tak, aby umożliwić sprawne przygotowanie 

dzieci przez rodziców opiekujących na wejście. 

8. Dzieci do placówki nie mogą wnosić żadnych rzeczy własnych z domu 

(pluszaki itp.), ani wynosić żadnych pozostawionych w szatni zabawek do 

domu. 

9. Rodzic podprowadza dziecko do właściwej sali, puka do drzwi i odsuwa się 

od nich na bezpieczną odległość wynoszącą minimum 2m. 

Oczekuje na wyjście opiekuna zachowując odległość 2m od drzwi przekazuje 

dziecko. 

10. Dziecko w trakcie pobytu w placówce z jakimikolwiek symptomami 

chorobowymi (katar, kaszel, biegunka, wymioty, wysypka, itp.) będzie odsyłane 

do domu. Rodzic po telefonie opiekuna ma obowiązek odebrać dziecko 

najszybciej jak to tylko możliwe, nie później niż 60minut od momentu 

otrzymania telefonu od opiekuna). 

11. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji ma 

bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do żłobka. 

12. Należy unikać przyprowadzania dzieci przez osoby z grupy ryzyka (powyżej 

60 r.ż.) 

13. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego 

minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

14. Dzieci do placówki należy przyprowadzać do godz. 8.00. Po tej godzinie 

nastąpi rozwożenie posiłków do grup, ze względów bezpieczeństwa w czasach 

panującej pandemii nie będzie możliwości, aby w częściach wspólnych, tj. 

ciągach komunikacyjnych przebywały osoby trzecie. 
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Procedury odbierania dzieci ze żłobka 

 

1. Rodzice oczekujący przed wejściem do placówki zobowiązani są do 

zachowania bezpiecznej odległości między sobą wynoszącej 2m. 

2. Wchodząc do żłobka rodzic dezynfekuje ręce i zakłada rękawiczki oraz 

koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (rodzic musi posiadać własne środki 

ochrony). 

3. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić tylko i wyłącznie do przestrzeni 

wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady 1rodzic/opiekun z dzieckiem na 

15m2. (Nie więcej niż 3rodziców i 3dzieci w szatni każdej z grup). 

4. Odbierając dziecko z Sali należy zachować bezpieczną odległość wynoszącą 

minimum 2m od drzwi sali i opiekuna wydającego dziecko. 

5. Rozmowy należy ograniczać do minimum. 

6. W momencie przejęcia dziecka przez rodzica/opiekuna i udaniu się do szatni 

dziecko nie powraca już do Sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to 

następnego dnia.  

7. Rodzice przebywający w szatni mają obowiązek ograniczyć czas przebywania 

z dzieckiem w szatni do minimum tak, aby umożliwić sprawne odbieranie dzieci 

przez rodziców oczekujących. 

8. Rodzic po ubraniu dziecka kieruje się bezpośrednio do wyjścia, pamiętając o 

zachowaniu bezpiecznych odległości od pozostałych osób znajdujących się na 

terenie placówki. 

9. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby z grupy ryzyka (powyżej 60r.ż.) 

10. Zabrania się swobodnego przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych. 

 

Procedury korzystania z istniejącego na terenie żłobka placu zabaw 

 

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem pań opiekunek z 

grupy. 

2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw opiekunki mają obowiązek czuwać 

nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy. 
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3. Wyjście poszczególnych grup na plac zabaw odbywa się w systemie 

zmianowym, tak, aby dzieci z innych grup nie miały ze sobą styczności. 

4. Należy bezwzględnie przestrzegać odległości na placu zabaw poszczególnych 

grup. Dzieci z innych grup nie mogą się mieszać. 

5. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny 

urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej 

przeprowadzenie dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń. Wyniki kontroli 

oraz informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w 

zeszycie. 

6. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej 

dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z 

użytkowania. 

O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor 

placówki powiadamia opiekunki ze wszystkich grup. 

7. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw zabezpieczony w ten 

sposób. 

8. Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw opiekun z grupy powinien: 

* sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw 

zostały zdezynfekowane w tym dniu. 

* upewnić się, czy wychodząc z dziećmi na plac zabaw zachowana zostanie 

bezpieczna odległość od poszczególnych grup już znajdujących się na placu 

zabaw. Grupy znajdujące się już na placu zabaw nie mogą się ze sobą 

kontaktować 

* przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym 

powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw 

* zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci 

* w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci 

9. Dzieci w czasie zabaw na placu nie mogą korzystać z piaskownicy 

10. Opiekunkom nie wolno pozostawiać dzieci na placu zabaw bez opieki 

11. Opiekun zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub 

zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. 
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12. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w 

żłobku tylko pod opieką opiekunki z grupy, która dopilnuje, by dziecko po 

pobycie w toalecie umyło dokładnie ręce. 

13. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i brama wjazdowa powinny być 

zamknięte. 

14. Po opuszczeniu przez grupę placu zabaw, osoba odpowiedzialna za 

dezynfekcje wykonuje ją i odnotowuje w zeszycie dezynfekcji. 

15. Plac zabaw po każdorazowym pobycie dzieci będzie dokładnie 

dezynfekowany przez osobę do tego oddelegowaną.  

 

 

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni, zabawek i innych 

przedmiotów 

 

1. Dezynfekcja powierzchni dotykowej 3 razy dziennie: klamki, poręcze, 

włączniki świateł, uchwyty krzeseł, blaty, klawiatury, szafki, drzwi, itp. 

 2. Zabawki po każdorazowym użyciu powinny być umyte i zdezynfekowane. 

3. Sanitariaty myte są i dezynfekowane na bieżąco w razie potrzeby nie 

mniej jak 3 razy dziennie. 

 4. Wszystkie sprzęty i narzędzia wykorzystane do sprzątania po zakończeniu 

pracy muszą być umyte i poddane dezynfekcji.  

5. Należy ściśle przestrzegać wietrzenia pomieszczeń, tak, aby nie narażać 

dzieci na wyziewy i opary pochodzące ze środków dezynfekujących. 

 

Procedura postępowania związana z zasadami żywienia dzieci w żłobku w 

czasie epidemii koronawirusa 

 

1. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 
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2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem 

detergentów, w temp. Minimum 60°C lub je wyparzać.  

3. W ramach zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni, należy 

zachować odległość od poszczególnych stanowisk pracy minimum 2m. 

4. Należy utrzymać wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców. 

5. Posiłki dowożone będą bezpośrednio pod drzwi każdej z sal, przez 

wyznaczony do tego personel. 

5. Korzystanie z posiłków odbywa się w każdej grupie w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

6. Brudne naczynia po posiłkach wstawiane będą na wózki i wystawiane za 

drzwi sal skąd odbierane będą przez wyznaczony do tego personel. 

7. Dostawcy towarów zobowiązani są do pozostawienia zamówionych 

artykułów przed drzwiami na zewnątrz w wyznaczonym wcześniej miejscu. 

8. Należy ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz do minimum. 

9. Wprowadzić należy rejestr osób dostarczających towar do placówki wraz z 

numerami telefonów dostawców. 

 

 

 

Procedura stosowania zasad higieny u dzieci 

 

1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich 

uzupełnianie odpowiedzialna jest pani sprzątająca przysposobiona do danej 

grupy. 

2.Opiekunki w pracy z dziećmi zobowiązane są stosować środki ochronne 

przeciwko koronawirusowi oraz przestrzeganie zasad higieny, by dzieci uczyły 

się przez obserwację dobrego przykładu. 
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3. Opiekunka jest odpowiedzialna za stosowanie podstawowych zasad 

zapobiegawczych przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka 

zakażeń. 

4. Opiekunki powinny regularnie przypominać dzieciom zasady higieny, 

zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. 

Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien 

zwrócić ich uwagę na: nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy 

kasłaniu. 

5. Pod kierunkiem opiekunek dzieci powinny często i regularnie myć ręce, 

szczególnie: 

• przed jedzeniem 

• po skorzystaniu z toalety 

• po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania 

• po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły 

zostać zanieczyszczone koronawirusem (dzieci mogą być nosicielem 

wirusa lub chorować bezobjawowo), 

6. Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce 

znajdowało się tylko jedno dziecko. 

7. W razie potrzeby opiekunka powinna zademonstrować dzieciom jak 

poprawnie należy myć ręce, żeby usunąć z nich wirusa. 

8. Opiekunka powinna zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas kaszlu i 

kichania. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu 

się wirusa należy pokazać dzieciom, w jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym 

łokciem. Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być 

jak najszybciej wyrzucona do kosza. 

9. Nie zaleca się dezynfekować rąk dzieciom. 

10. Po każdej skończonej zabawie z dziećmi, należy udać się do łazienki w celu 

dokładnego umycia rąk. 

11. Zabawki używane przez dzieci powinny być szczegółowo wybrane, tak, aby 

były bezpieczne dla dzieci i łatwe do codziennej dezynfekcji. 
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12. Wszystkie zabawki, które były używane w ciągu dnia przez dzieci po wyjściu 

ostatniego dziecka z sali zostaną dokładnie zdezynfekowane przez personel 

sprzątający. 

13. Wszystkie sale i przylegające do nich sypialnie w żłobku po wyjściu dzieci z 

placówki winny być codziennie jonizowane. 

 

Postanowienia końcowe 

 

Procedura obowiązuje w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu 

Gdańskim od 05.2020 r. do czasu odwołania przez dyrektora placówki.  

Załączniki- instrukcje:           

1.Jak skutecznie myć ręce.  

2. Jak skutecznie dezynfekować ręce.  

3. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice.  

4. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę.  

5. Oświadczenia rodziców i pracowników.  

 

 


