PROCEDURA BHP
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z EMISJĄ WIRUSA
SARS-CoV-2 WYWOŁUJĄCEGO COVID - 19 W ŻŁOBKU MIEJSKIM „REKSIO”
W CZĘSTOCHOWIE

§ 1.
Cel procedury.
Usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania placówki, tak, aby w jak najbardziej optymalny
i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa na terenie Żłobka
Miejskiego „Reksio” w Częstochowie.
Ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

§ 2.
Zakres procedury.
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Żłobka Miejskiego „Reksio”
w Częstochowie świadczących pracę w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
1. Odpowiedzialność.




Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest
Dyrektor.
Pracownicy zostają zapoznani z procedurą, potwierdzają podpisem zapoznanie się
z procedurą.
Pracownicy wykonujący pracę w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za
przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo
i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

2. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki.








Dyrektor Żłobka wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę.
Pracownicy przychodzą do pracy w taki sposób, by uniknąć spotykania z większą liczbą
osób w miejscu pracy.
Pracownicy przed wejściem na teren placówki mają mierzoną temperaturę.
Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp.,
nie są wpuszczani na teren placówki.
Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od
siebie.
Na teren żłobka nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego powodu
przebywania na terenie placówki.
W szatni pracowników mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

3. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy.







W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy powinni mieć założone rękawiczki
jednorazowego użytku (gumowe), a w razie konieczności, np. przeprowadzania
zabiegów higienicznych u dziecka – fartuchy z długim rękawem.
Łazienki żłobka wyposażone są w środki do mycia rąk oraz ręczniki jednorazowe.
Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są
do umycia rąk.
Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do
wyznaczonego kosza ( przeznaczonego tylko na zużyte rękawiczki).
Mycie rąk powinno odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia
rąk.
Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach dla dzieci
oraz pracowniczych.

4. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów i powierzchni.







Wszystkie pomieszczenia, sprzęty sprzątające oraz narzędzia przed rozpoczęciem i po
zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi
wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów i powierzchni.
Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będących na
wyposażeniu żłobka.
Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do
dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%).
Celem dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą
kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
Nie wolno wykonywać dezynfekcji w pomieszczeniach podczas przebywania w sali
dzieci.

5. Zasady bezpiecznego przygotowywania, wydawania i spożywania posiłków.









Dostawcy dostosowują się do reżimu sanitarnego obowiązującego w żłobku używając
środków ochrony osobistej.
Posiłki należy przygotowywać i wydawać z zastosowaniem szczególnych zasad
higienicznych i sanitarnych w odzieży ochronnej i jednorazowych rękawiczkach.
Zaleca się zachowanie odległości 1,5 metra pomiędzy pracownikami.
Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie blatów, urządzeń, narzędzi kuchennych
detergentem i środkiem dezynfekującym na bazie co najmniej 60% alkoholu.
Personel kuchenny, pracownik gospodarczy, intendent nie może kontaktować się
z dziećmi oraz z pozostałym personelem opiekującym się dziećmi.
Korzystanie z posiłków ma się odbywać w małych grupach dzieci w salach zajęć po
uprzednim zdezynfekowaniu stołów i krzeseł. Jeśli będzie możliwość (w zależności od
ilości dzieci) korzystanie z posiłków może odbywać się w sali do tego przygotowanej
(wywietrzonej, zdezynfekowanej (stoliki, krzesła). Po posiłku sala zostanie
zdezynfekowana.
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
w temperaturze minimum 60 ° C .

§ 3.

Środki oraz procedury dezynfekcji w placówce.
Placówka wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny Inspektorat
Sanitarny. Środki te nie wymagają spłukiwania.
1. Procedura dezynfekcji pomieszczeń
Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, systematycznie dezynfekcja jest prowadzona rano,
przed przyjściem dzieci, w południe, a także po południu, po wyjściu wszystkich dzieci
z placówki. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, gdy jest wymagana
interwencja środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia
rozprzestrzeniania się wirusa).
2.





Dezynfekcja jest przeprowadzana w szczególności:
przed posiłkami,
w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, uchwyty
meblowe, klamki, klapy sedesowe, umywalki, uchwyty kurkowe kranu, włączniki światła minimum 3 razy dziennie.
Wszystkie meble, blaty, sanitariaty są myte i dezynfekowane minimum 3 razy dziennie
Podłogi są myte i dezynfekowane minimum 2 razy dziennie

Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone przy należytej staranności
zachowania procedur bezpieczeństwa stosowania środków biobójczych. Personel został
przeszkolony
w
kwestii
bezpiecznego
używania
środków
dezynfekujących
i zobowiązany został do stosowania się do procedur.
3. Procedura dezynfekcji zabawek
Zabawki dostępne dla dzieci w placówce są dezynfekowane na bieżąco, zaznaczając szczególnie
potrzebę dezynfekcji zabawek po każdorazowym wzięciu do ust zabawki przez dziecko.
Personel dokłada należytej staranności w kwestii bezpieczeństwa zabawek i bezpieczeństwa
dzieci.
Dezynfekcja codzienna:



Zabawki zebrane w pojemniku pryskane są specjalistycznym preparatem odkażającym
i pozostawiane na działanie preparatu od minimum 30 minut do 24 h.
Codzienne bieżące dezynfekowanie po nieprawidłowym użyciu (zabawka wzięta do ust,
kichnięcie na zabawkę itp.)

Załącznik nr 1
KARTA KONTROLNA DEZYNFEKCJI W ŻŁOBKU MIEJSKIM „REKSIO”
Data

Godzina

ZAKRES:
(np. klamki, drzwi, zabawki, podłoga,
wycieraczka przed wejściem)

Podpis osoby
wykonującej
dezynfekcję

Uwagi
/podpis osoby
kontrolującej/

Działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
wywołującemu chorobę COVID-19
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Stosowanie odpowiedniej zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umycie rąk używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich
dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%) – wg instrukcji:
Załącznik nr 4

Zachować bezpieczną odległość
Zachować co najmniej 1,5 metra odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy
kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załączniki:
Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Załącznik 1 – karta kontrolna mycia i dezynfekcji;
Załącznik 2 – instrukcja mycia rąk;
Załącznik 3 – instrukcja dezynfekcji rąk;
Załącznik 4 – instrukcja stosowania odpowiedniej zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Załącznik 5 – instrukcja stosowania bezpiecznej odległości
Załącznik 6 – instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki
Załącznik 7 – instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek

………………………………….
/podpis dyrektora przedszkola

