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Żłobek Miejski Nr 2                                                                             Gorzów Wlkp., dnia 31.03.2022r. 

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA 

BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 

VII aktualizacja  

 

1.  ORGANIZACJA OPIEKI W ŻŁOBKU: 

1) rekomenduje się aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu do placówki; 
2) rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej żłobka,  

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi; 
3) przebywanie osób trzecich w żłobku zostaje ograniczone do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem środków ostrożności (m. in. dezynfekcji rąk, dystans, tylko osoby bez objawów infekcji 
lub choroby zakaźnej); 

4) w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun prawny za 
zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności 
(tylko osoba zdrowa); 

5) rodzice/ opiekunowie prawni kontaktują się bezpośrednio z daną grupą  
za pośrednictwem telefonów przypisanych do poszczególnych grup (informacja znajduje się na stornie 
internetowej żłobka); 

6) ograniczenie kontaktu osobistego z kierownictwem placówki oraz intendentem -preferowany kontakt 
telefoniczny lub e-mail (informacja znajduje się na stronie internetowej żłobka); 

7) sale i części wspólne (korytarze) wietrzone są w czasie, kiedy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie 
potrzeby w czasie zajęć;  

8)  w miarę możliwości zapewnia się organizację pracy w taki sposób,  
aby ograniczyć nadmierne grupowanie się dzieci;  

9) sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu; 

10) rekomenduje się możliwość wyjścia na pobliskie tereny rekreacyjne w przypadku gdy nie ma możliwości 
korzystania z placu zabaw na terenie podmiotu; 

11) zaleca się stosowanie przez dzieci ogólnych zasad higieny, m.in.: częste mycie rąk wodą z mydłem 
(bezwarunkowo po przyjściu do placówki, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), 
ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz nie dzielenie się 
zaczętym jedzeniem z innymi dziećmi; zobowiązuje się pracowników do uczenia dzieci zasad 
prawidłowego spożywania posiłków; 

12) pracownicy kuchni i administracji oraz personel sprzątający powinni ograniczyć do minimum kontakt  
z dziećmi oraz opiekunami; 

13) w pomieszczeniach wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk; 
14) warunkiem korzystania z usług żłobka jest złożenie oświadczenia – składają wyłącznie nowi rodzice po 

dniu 31.03.2022r., w pozostałych przypadkach obowiązują oświadczenia złożone przy VI aktualizacji  
z dnia 25.08.2021r. (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury) przez 
rodzica/opiekuna prawnego w następującym zakresie: 

 zgody na pomiar temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego, bądź innego urządzenia 
bezdotykowego do pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych; 

 informacji o braku przeciwwskazań do stosowania środków dezynfekujących (dezynfekcja 
pomieszczeń, sanitariatów oraz innych przedmiotów, w tym zabawek); 

 przestrzegania obowiązujących w placówce zasad bezpieczeństwa zdrowotnego oraz regulaminów 
placówki. 

 

2. PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA: 
1) do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów choroby infekcyjnej lub 

sugerujących chorobę zakaźną, 
2) dzieci do żłobka są przyprowadzane/odbieranie przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej, 



2 
 

3) opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku żłobka lub na teren placówki, 
zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

4) przed wejściem do placówki rodzic powinien zdezynfekować ręce (pojemnik  
z płynem dezynfekującym jest umieszczony w korytarzu żłobka); 

5) po wejściu na teren żłobka rodzic udaje się bezpośrednio do szatni danej grupy; 
6) opiekun odbiera dziecko od rodzica dokonując oceny, czy dziecko nie ma objawów chorobowych.  

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych dziecko nie jest przyjmowane do placówki; 
7) następnie w sposób sprawny rodzic opuszcza placówkę; 
8) dzieci po przyjściu do żłobka i przebraniu się w pierwszej kolejności myją ręce wodą  

z mydłem; 
9) dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów.  

W przypadku dzieci, które do palcówki przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zadbać o regularne 
czyszczenie/pranie/ew. dezynfekcję zabawki; 

10) jeżeli pracownik żłobka zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby zakaźnej 
(w szczególności temperatura pow. 380C, kaszel, duszności), należy odizolować dziecko  
w wyznaczonym miejscu w danej grupie i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych  
w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka; 

11) rodziców obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do sal, w których przebywają dzieci; 
12) taka sama procedura obowiązuje przy odbiorze dzieci. 

 

3. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA: 
1) rekomenduje się, każdy pracownik przed wejściem do obiektu dezynfekował ręce; 
2) pracownicy zobowiązani są do przestrzegania procedur sanitarno – higienicznych; 
3) pracownicy, którzy przyjmują oraz wydają dzieci, zobowiązani są do noszenia odzieży ochronnej; 
4) zabrania się bez zgody dyrektora placówki przemieszczania pracowników pomiędzy grupami; 
5) pracodawca zabezpiecza pracownikom żłobka następujące środki ochrony osobistej: płyn do dezynfekcji, 

rękawice ochronne jednorazowe, odzież ochronną (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych  
u dzieci, adekwatnie do sytuacji);  

6) do pracy w żłobku mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby infekcyjnej lub 
sugerujących chorobę zakaźną, 

7) pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek objawów chorobowych; 

8) zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem (personel żłobka oraz dzieci) oraz  dezynfekcję rąk 
(wyłącznie osoby dorosłe), szczególnie po przyjściu do żłobka, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza, po korzystaniu z toalety;  

9) zobowiązuje się pracowników do utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych (m.in. poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, blaty, klawiatury, włączniki) oraz 
dezynfekcji toalet – minimum 1 razy dziennie, regularnego wyrzucania odpadów oraz czyszczenia 
pojemników na odpady – min. 2 razy w tygodniu); 

10) przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy również ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń; przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na 
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji; 

11) zobowiązuje się pracowników żłobka do ewidencji czynności w zakresie dezynfekcji  
w zeszycie czystości i dezynfekcji przypisanym do każdej grupy i samodzielnego stanowiska; 

12) zobowiązuje się pracowników żłobka do samoobserwacji stanu zdrowia; 
13) dyrektor lub wskazany pracownik codziennie monitorują prace porządkowe w żłobku ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, mycia powierzchni dotykowych (poręczy, plamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, 

klawiatur, włączników). 

 

4. PROCEDURY ŻYWIENIA, ZAOPATRZENIA I KARMIENIA DZIECI W ŻŁOBKU 
1) rekomenduje się zdrowe odżywianie i nawadnianie organizmu (stosowanie zróżnicowanej diety, unikanie 

wysoko przetworzonej żywności, jedzenie warzyw) zarówno przez pracowników żłobka jak i dzieci; 
2) należy ograniczyć kontakt personel kuchennego z dziećmi i opiekunami; 
3) pracownicy kuchni zobowiązani są do regularnego mycia lub dezynfekcji rąk przed podjęciem czynności 

i po ich wykonaniu oraz używania odzieży ochronnej; 
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4) pracownicy kuchni są zobowiązani do utrzymania wysokiej higieny, mycia  
i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców; 

5) naczynia i sztućce wielorazowego użytku należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  
w temperaturze minimum 60oC lub je wyparzać; 

6) towary dostarczane przez dostawców zewnętrznych pozostawiane są w wyznaczonym do tego celu 
punkcie odbioru; 

7) dostarczony towar z wyznaczonego punktu jest odbierany i dostarczany do magazynów przez 
wyznaczonego pracownika, wyposażonego w odzież ochronną; 

8) obróbka warzyw i owoców podlega trzem etapom: 

 etap pierwszy: produkty roślinne dostarczane są (przez wyznaczonego pracownika) z punktu odbioru 
do magazynu warzyw i owoców; 

 etap drugi: warzywa i owoce są przenoszone do obieralni gdzie są myte i obierane; 

 etap trzeci: umyte i obrane produkty roślinne z zachowaniem środków ostrożności (zmiana rękawiczek) 
są dostarczane do kuchni, gdzie podlegają dalszej obróbce termicznej; 

9) przygotowywane posiłki w kuchni wydaje się w pojemnikach zamkniętych na poszczególne grupy); 
10) w grupach wyznaczona opiekunka rozdziela posiłki dla poszczególnych dzieci w odzieży  ochronnej;  
11) wszystkie powierzchnie przeznaczone do wydawania i przygotowania posiłków w grupach są czyszczone 

i dezynfekowane przed i po wydaniu posiłków; 
12) po każdym posiłku na każdej grupie dezynfekowane są blaty stołów i poręcze krzeseł. 

 

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  
U PERSONELU LUB DZIECKA: 

1) do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną; 

2) zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci i opiekunowie bez objawów choroby infekcyjnej lub 
sugerujących chorobę zakaźną; 

3) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej 
dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc 
medyczną; 

4) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy niezwłocznie 
skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania; 

5) rekomenduje się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, środki 
myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenia (gabinet dyrektora); 

6) zaleca się ustalenie miejsca (gabinet dyrektora), w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 
sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie  
z procedurami podmiotu, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.); 

7) zobowiązuje się pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych do bieżącego śledzenia 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra 
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

                    

6. SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDURY: 
1) Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej żłobka; 
2) Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w żłobku procedurą poprzez umieszczenie treści 

dokumentu na stronie internetowej żłobka; 
3) Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w żłobku; 
4) Zapoznanie wszystkich pracowników żłobka z treścią procedury.                 

Zatwierdził: 

Katarzyna Łuczak 
/-/ 

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2 
 

 
Opracowano na podstawie wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 29.04.2020 r. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 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 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195). 

https://www.gov.pl/web/rodzina
https://www.gov.pl/web/rodzina

