PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENICZNYCH
WARUNKÓW W ŻŁOBKU MIEJSKIM „REKSIO” W CZĘSTOCHOWIE
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników żłobka,
w trakcie prowadzonych zajęć opiekuńczych.
Procedura opracowana w oparciu o przepisy:
1. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 opublikowane na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020
r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 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 wraz
z aktualizacją.
§ 1.
Organizacja opieki w żłobku.
1. Kierując się wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego na czas trwania
pandemii skracamy czas pracy Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie.
W okresie przejściowym placówka będzie otwarta w godzinach 6.30-16.30.
2. Ze względu na sytuację epidemiczną
została ograniczona liczebność grup
w żłobku.
3. W pierwszej kolejności przyjmowane są do placówki dzieci: pracowników systemu
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
4. Rodzice/opiekunowie prawni nie mają możliwości wejścia do środka budynku.
5. W placówce przebywa określona liczba dzieci, zmniejszona odpowiednio do
wytycznych podanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia.
W jednej grupie może przebywać zmniejszona ilość dzieci - do 12 osób + max. 2
dzieci, gdzie przypada 4 m² powierzchni sali na każde jedno dziecko, jako minimalna
powierzchnia pomieszczenia do zabawy, odpoczynku i zajęć.
6. w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie zajęcia opiekuńcze będą odbywać się
w salach:
- grupa Niemowlaki (powierzchnia 90 m2) – może przebywać łącznie 22 osób,
w tym 3 opiekunki i 19 dzieci;
- grupa Średniaki (powierzchnia 102 m2) – może przebywać łącznie 25 osób,
w tym 3 opiekunki i 22 dzieci;
- grupa Starszaki (powierzchnia 102 m2) – może przebywać łącznie 25 osób,
w tym 3 opiekunki i 22 dzieci;
- grupa Maluchy (powierzchnia 60 m2) – może przebywać łącznie 15 osób,
w tym 3 opiekunki i 12 dzieci.

7. Dzieci oraz stali opiekunowie grup przebywają w wyznaczonej sali, bez możliwości
kontaktowania się z innymi dziećmi oraz personelem. Nie ma możliwości wymiany
osobowej dzieci między grupami. Organizacja zajęć i zabaw w grupach jest tak
zorganizowana, aby zapobiec przemieszczaniu się dzieci pomiędzy grupami w celu
ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.
8. Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do żłobka niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek.
9. Z placu zabaw można korzystać po uprzednio przeprowadzonej dezynfekcji sprzętów.
10. Na tablicy ogłoszeń w korytarzu żłobka oraz w każdej grupie dziecięcej
znajdują się numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie, Szpitala Urzędu Miasta Częstochowy, Całodobowej infolinii
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Częstochowie na temat
koronawirusa, Infolinii NFZ a także Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Częstochowie.
11. Dla dzieci prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (brak zajęć
dydaktycznych).
12. W każdej grupie dziecięcej znajduje się aktualizowany wykaz numerów telefonów do
rodziców /opiekunów prawnych.
13. Każda grupa zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy.
14. W placówce wyznaczone zostały strefy do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia
zachorowania dziecka lub pracownika.
15. Dyrektor żłobka powiadamia odpowiednie organy (Organ Prowadzący, Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna) o podejrzeniu lub zachorowaniu na SARS-CoV-2
każdego dziecka lub pracownika.

§ 2.
Procedura bezpiecznego przebywania w placówce.
1. Sale wietrzy się, co najmniej raz na godzinę.
2. Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w grupie, oraz
higienicznego korzystania z zabawek i sprzętów w sali. Opiekunki sprawują nadzór
nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając o higienę zabawy z należytą
starannością.
3. Dzieci myją ręce wodą z mydłem m.in. po przyjściu do żłobka, przed i po jedzeniu, po
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
4. Zabawki dezynfekowane są 2 razy w ciągu dnia: rano przed przyjściem dzieci, oraz po
puszczeniu przez dzieci placówki (razem z wszystkimi innymi sprzętami).
5. Z sal usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub
dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany i inne zabawki i przedmioty, które są
trudne do mycia lub dezynfekcji).
6. Elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki drzwi, klamki okna,
uchwyty szafek, umywalki itd.) są dezynfekowane minimum 3 razy dziennie: rano
przed przyjściem dzieci, w południe, popołudniu po wyjściu dzieci.
7. Po każdym przewinięciu dziecka, przewijak będzie dezynfekowany.
8. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych
zostaje ono odizolowane od grupy, a opiekunki niezwłocznie powiadamiają o tym
fakcie rodziców/prawnych opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka

§ 3.
Procedura porannego przyjęcia dziecka i odbierania dziecka.

1. Dzieci do żłobka są przyprowadzane/odbierane przez te same osoby zdrowe
(rodzice/opiekunowie prawni).
2. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera w godzinach określonych przez siebie
w deklaracji, uzgodnionych z dyrektorem.
3. Przy wejściu do placówki umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk.
4. Rodzice przyprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych, a dzieci odbierane są
przez opiekunkę dyżurującą która dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka
w obecności rodzica/opiekuna prawnego i odnotowuje pomiar w arkuszu pomiaru
temperatury.
5. Wszelkie symptomy mogące świadczyć o rozwijającej się infekcji (np. katar, kaszel,
podwyższona temperatura - powyżej/równa 37ºC, widoczne osłabienie, ospałość,
manifestowane złe samopoczucie), które na wejściu zauważy opiekunka dyżurująca
jest wskazaniem do nie przyjęcia dziecka do placówki. W takim przypadku, aby
dziecko mogło uczęszczać do placówki, musi przejść 14 dniowy okres kwarantanny
w domu. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do żłobka
zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający
jego ponowne przyjęcie.
6. Pomiar temperatury odnotowywany jest w arkuszu pomiaru temperatury.
7. Wyznaczono trzy strefy przyjmowania dziecka:
- po wykonaniu pomiaru temperatury u dziecka przy wejściu do żłobka w obecności
rodzica, opiekunka odbiera dziecko od rodzica,
- dziecko przekazane zostaje kolejnej opiekunce, która rozbiera dziecko na szatni oraz
myje mydłem ręce,
- następnie dziecko zostaje zaprowadzone na grupę.
8. Jeśli w domu i rodzinie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
9. Rodzice muszą wyrazić zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała dziecka przy
przyprowadzaniu oraz w razie potrzeby w trakcie pobytu dziecka w żłobku.
10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze żłobka zachowują
dystans w odniesieniu do pracowników żłobka, jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.
11. Odbierając dziecko ze żłobka rodzic/opiekun prawny dzwoni domofonem pod
właściwy numer grupy i po przedstawieniu się oczekuje na przyprowadzenie dziecka
przez opiekunkę dziecka
§ 4.
Procedura ochrony personelu.
1. Procedury wprowadzone w placówce mają za zadanie przede wszystkim chronić
zdrowie wszystkich przebywających osób w placówce oraz ich poczucie
bezpieczeństwa, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz należytą
staranność w wykonywaniu zaleceń niniejszych procedur. Wszyscy pracownicy
placówki zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością
i stosowania się do procedur obowiązujących w placówce.

2. Każdy pracownik zostaje wyposażony w środki ochronne: maseczka lub przyłbica,
nieprzemakalny fartuch ochronny z długim rękawem, zestaw rękawiczek
jednorazowych nitrylowych (uzupełniane sukcesywnie).
3. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, jednocześnie
stosując się do procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej utylizacji tych
środków.
4. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
- do samoobserwacji i pomiaru temperatury 2 razy dziennie;
- do mycia rąk lub dezynfekcji zgodnie z instrukcjami mycia rąk lub dezynfekcji;
- do mycia rąk lub dezynfekcji niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
- do informowania Dyrektora o wszelkich objawach chorobowych;
- do zachowywania dystansu między innymi pracownikami – minimum 1,5 m;
- do postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
- unikania kontaktu z osobami, wykazującymi objawy chorobowe;
5. Personel pomocniczy i obsługi oraz kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz
personelem opiekującym się dziećmi.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA TERENIE PLACÓWKI I
OGRODU ŻŁOBKA
Lp.
1.

Zasady postępowania

Pomieszczenia
Wejście do żłobka

•
•
•
•
•

2. 2.

Sala zabaw
dziecięcych
i łazienki

•

•

•
•
•
•

rodzice oraz osoby postronne są zaopatrzone w
rękawiczki jednorazowe oraz maseczki ochronne
umieszczono przy wejściu do żłobka płynu do
dezynfekcji rąk
mierzenie temperatury każdemu dziecku przy wejściu
do żłobka przez opiekunkę dyżurującą
rodzice oraz osoby z zewnątrz nie mogą wchodzić do
wewnątrz żłobka
pracownik pełniący dyżur przy wejściu przekazuje
dziecko opiekunce, która zaprowadza je na grupę
na każdej grupie w widocznym miejscu umieszczona
zostaje lista dzieci z aktualnymi telefonami do
rodziców (opiekunów prawnych)
opiekunki zaopatrzone zostają w indywidualne środki
ochrony osobistej( maseczki na usta, jednorazowe
rękawiczki, a także fartuchy z długim rękawem (do
użycia w razie konieczności, np. przeprowadzenia
zabiegów higienicznych u dziecka)
każda grupa zaopatrzona jest w termometr
bezdotykowy
w trakcie pobytu w żłobku dzieciom jest mierzona
temperatura
w łazienkach dziecięcych i personelu umieszczone są
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk
z sali zostają usunięte zabawki i sprzęty trudne do

Osoby
odpowiedzialne
opiekunka
dyżurująca

opiekunki
i pracownicy
obsługowi

•
•

•
•
•
•
•
3.

Ogród żłobka

•
•

4. 4.

Kuchnia

•

•
•

•
•

•
•
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dezynfekcji (np. pluszaki, wybrane zabawki, dywany,
firanki, ręczniki dzieci),
w łazience dzieci korzystają z papierowych ręczników,
dzieci myją ręce ze zwiększoną częstotliwością
pracownicy obsługowi utrzymują czystość
pomieszczeń - ze zwiększoną częstotliwością
dezynfekują powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki,
włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, blaty,
stolików, toalety, itp.
podczas spożywania posiłków przy stole siedzi 2 dzieci
po każdym posiłku następuje dezynfekcja stołów
wietrzenie sali co najmniej raz na godzinę
tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
opiekunki niezwłocznie powiadamiają rodziców o
wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych
grupy dzieci przebywają na terenie ogrodu żłobka
w wydzielonych obszarach, nie kontaktując się ze sobą
urządzenia sportowe w ogrodzie, z których korzystają
dzieci są dezynfekowane przed wejściem grup na teren
ogrodu oraz przed kolejną zmianą grup
pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do
przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania
dystansu społecznego min. 2m. W przypadku nie
możności zastosowania dystansu należy używać
maseczek ochronnych
obowiązuje mycie rąk lub stosowanie rękawiczek,
szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań
personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do
zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej
higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców
naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z
dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 °C
i wyparzać
posiłki dla każdej z grup wydawane są przez
pracowników kuchni na wózki kelnerskie i
przekazywane pracownikom obsługi z zachowaniem
wymaganego dystansu
proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem
wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami
opisanymi w dokumentacji HACCP
kuchnia korzysta z usług sprawdzonych dostawców
przestrzega zasad bezpiecznego odbioru towarów od
dostawcy.

Opiekunowie:
1) sprawdzają warunki pomieszczeń pobytu dzieci – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami,
objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie
z przepisami dot. bhp;
2) myją, dezynfekują (zespół pomieszczeń danej grupy, zabawki, przedmioty,
leżaki/łóżeczka);
3) dbają o regularnie mycie rąk dzieci;
4) co najmniej raz na godzinę wietrzą sale;
5) dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
6) dbają o to, by leżaki/łóżeczka znajdowały się w odstępach co najmniej 2 metrów
od siebie;
7) organizują działania opiekuńczo-wychowawcze.

Pracownicy kuchni:
1) przestrzegają warunków wymaganych z przepisami prawa, dotyczącym
funkcjonowania zbiorowego żywienia;
2) utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
3) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia
zaplecza kuchennego oraz zmywalni.
Intendenci:
1) intendenci dbają o czystość magazynu spożywczego; wydają towar kucharkom
wystawiając go na stoliku magazynu;
2) dbają o higieniczny odbiór towaru od dostawców.
.
Osoby sprzątające:
1) myją i dezynfekują, ciągi komunikacyjne, w tym m.in.:
a) poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia
krzeseł, blaty stołów, furtka, domofon;
b) wietrzą pomieszczenia po dezynfekcji;
c) urządzenia na placu zabaw po każdej grupie.
.
Kontakt z osobami trzecimi:
1) Przebywanie osób trzecich w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum.
2) W placówce obowiązuje całkowity zakaz bezpośredniego kontaktowania się osób
trzecich z dziećmi, w tym osób współpracujących ze żłobkiem, a nie będących
pracownikami grupy.
3) W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, np. z dostawcą,
kurierem, innymi osobami, pracownik żłobka zachowuje odległość co najmniej 2 m od
osoby z zewnątrz. Zabezpiecza się stosując środki ochrony osobistej – rękawiczki,
maseczki lub przyłbice.

§ 5.
Obowiązki rodziców.
1. Rodzice mają obowiązek:
a) zapoznać się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu
sanitarnego
w
warunkach
pandemii
COVID-19
w
żłobku
i podpisać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1;
b) przyprowadzać do żłobka tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych;
c) nie przyprowadzać do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji;
d) zapewnić sobie rękawiczki w celu zasygnalizowania przez domofon przyjścia do
placówki;
e) przynosić wszystkie niezbędne rzeczy dziecka zapakowane w folię, worek, siatkę
który może zostać odkażony w szatni (obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek
z domu);
f) zachować reżim sanitarny i stosować się do zasad ustalonych w obrębie placówki.

§ 6.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
1. Przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,
a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje
z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, umieszczone w widocznych
miejscach. W pomieszczeniach żłobka wywieszone zostały instrukcje prawidłowego
zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek, zgodne
z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2. Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane są przez personel żłobka zgodnie
z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do
wywietrzenia pomieszczeń/przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
3. Personel opiekujący się dziećmi w razie konieczności korzysta z indywidualnych
środków ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy
z długimi rękawami ew. przyłbice do użycia w razie konieczności – adekwatnie do
sytuacji).
4. Wycieraczka przed wejściem głównym do placówki jest na bieżąco dezynfekowana.
5. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.
6. Toalety są dezynfekowane na bieżąco, po każdym użyciu.
7. Zabawki są dezynfekowane na bieżąco, po każdym użyciu.

Zasady dezynfekcji:
1. W zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, obecności substancji
organicznych, czasu kontaktu z czynnikiem zakaźnym, typu materiału (powierzchni)
skażonego, podatności na korozję itp., należy znaleźć zastosowanie dla kilku rożnych
środków dezynfekcyjnych.
2. Dobierając środek dezynfekcyjny o określonym spektrum działania, stężenia i czasie,
należy zwrócić uwagę na jego zagrożenie toksyczne dla ludzi, trwałość roztworu
i czas jego działania.
3. Środki dezynfekcyjne stosować zgodnie z zaleceniem producenta.
§ 7.
Organizacja żywienia i wydawania posiłków.
1. Żłobek zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
2. Utrzymany jest reżym sanitarny zgodnie z wdrożonymi procedurami systemu
HACCP, w tym w zakresie mycia i dezynfekcji naczyń stołowych przy zachowaniu
minimalnej temperatury wyparzania, tj. powyżej 85oC.
3. Intendentki odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz postępują
zgodnie z Procedurą przyjęcia dostaw.
4. Posiłki dla dzieci odbierane są przez opiekunów spod drzwi do sali, tak aby
pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z dziećmi.
5. Dzieci będą piły napoje pod kontrolą opiekunki, by nie doszło do niepotrzebnego
kontaktu z powierzchnią.
§ 8.
Postanowienia końcowe.
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora.
2. Treść dokumentu zostaje umieszczona na stronie internetowej żłobka.
3. Dyrektor żłobka zapoznaje wszystkich pracowników z procedurami bezpieczeństwa
podczas zebrania pracowniczego - potwierdzenie stanowi lista z podpisami.
4. Dyrektor zobowiązuje rodziców wychowanków do zapoznania się z treścią
dokumentu poprzez stronę internetową żłobka.
5. Procedury obowiązują do odwołania.

