
   
 

Załącznik nr 1.do zarządzenia Dyrektora Żłobka nr 7 z dnia 31.08.2020r. 

Procedura  obowiązująca w trakcie opieki nad dziećmi,  postępowania na wypadek 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COWID-19 w Żłobku w Raciborzu ul. 

Słoneczna 9 i w grupie żłobkowej mieszczącej się w P 14 w Raciborzu ul. Słoneczna 31 

oraz pracy kuchni w Żłobku od dnia 01.09.2020r. 

Podstawa prawna − wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

2 lipca 2020 r. (IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3. 

Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest określenie szczegółowych obowiązków pracowników           

w żłobku i  grupie żłobkowej, pracowników kuchni w żłobku oraz określenie postępowania 

na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika lub 

dziecka. 

Zakres obowiązywania procedury:  

Zasady postępowania pracowników w trakcie opieki nad dziećmi w żłobku i grupie 

żłobkowej oraz pracowników kuchni w żłobku i na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 pracownika lub dziecka 

Uczestnicy postępowania:  

pracownicy żłobka i grupy żłobkowej  

Odpowiedzialność: 

1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników oraz 

rodziców jest Dyrektor Żłobka. 

2. Pracownicy wykonujący pracę na terenie żłobka i grupy żłobkowej w trakcie trwania 

pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad, zgodnie z niniejszą procedurą   

oraz za bezpieczeństwo dzieci i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

Zasady postępowania w czasie pobytu dzieci w żłobku i grupie żłobkowej:  

1. Opiekunowie przyjmują tylko te dzieci, których rodzice mają to uzgodnione                 

z dyrektorem, listy dzieci dostępne na grupach. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych pracę na grupach każda grupa dzieci przebywa 

w wyznaczonej sali, a do każdej grupy dzieci przyporządkowani są wyznaczeni 

opiekunowie zachowujący wobec siebie 1,5 m dystans społeczny. 

3. Wobec rodziców i  innych osób których obecność na terenie placówki z jakiś 

względów jest konieczna (dostawcy, serwisanci itp.) wszyscy pracownicy zachowują 

1,5 m dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki, Wskazane jest, aby personel 

ograniczył do minimum kontakt z osobami z zewnątrz. 

4. Wykonując wszelkie czynności przy dzieciach ze zrozumiałych względów dystans 

pomiędzy opiekunem a dzieckiem ulega skróceniu, opiekunowie wykonują te 



   
 

czynności przy zachowaniu maksymalnych zasad bezpieczeństwa z wykorzystaniem 

środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki i inne). 

5. Zabawki używane przez dzieci, sprzęt i powierzchnię, z którymi mają styczność 

dzieci, należy dezynfekować w razie potrzeby płynami do dezynfekcji. 

6. Po zakończeniu czasu pracy placówki sale pobytu poddać procesowi ozonowania. 

7. Rano i w ciągu dnia należy sale wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

8. Każda grupa wyposażona jest w termometr bezdotykowy dezynfekowany po użyciu. 

9. Jeśli dziecko przejawia objawy chorobowe należy mierzyć mu temperaturę                  

i odizolować je w wyznaczonych miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu 

pilnego odebrania dziecka. Wszystkie zabawki, leżak dziecka podlega dezynfekcji, 

pościel należy wyprać w temperaturze co najmniej 60 stopni, dezynfekcji podlegają 

również wszelkie powierzchnie, które mogło dotykać dziecko. 

10. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci będą mogły korzystać z pobytu 

na świeżym powietrzu na tarasach i w różnych częściach ogrodu przy zachowaniu  

możliwie maksymalnej odległości między grupami. 

11. Zabawki wykorzystane podczas pobytu na świeżym powietrzu należy umyć 

detergentem lub dezynfekować. 

12. Dzieciom należy umyć ręce zaraz po przyjęciu na grupę, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety oraz w razie zaistnienia 

potrzeby. 

13. Podczas zajęć i zabawy opiekunowie dbają o przeprowadzanie dezynfekcji zabawek 

nim będzie się nimi bawiło kolejne dziecko. 

14. Toalety dezynfekujemy na bieżąco po każdorazowym użyciu. 

15. W sposób bieżący  prowadzony jest stały monitoring prac związanych z zachowaniem 

zasad higieny, czystości w ciągach komunikacyjnych i dezynfekcji dotykanych 

powierzchni.  

16. Sprzęt i powierzchnię, z którymi mają styczność dzieci, należy dezynfekować płynami 

do dezynfekcji. Dotyczy to w szczególności: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, ram łóżeczek, leżaczków, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, np. 

blatów w salach i pomieszczeniach, gdzie są spożywane posiłki. 

17. Wszelkie prace dezynfekcyjne należy przeprowadzać przestrzegając zaleceń 

producenta i znajdujących się na opakowaniach używanych środków oraz przestrzegać 

czas niezbędny do wywietrzenia pomieszczeń, tak aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków. 

18. Zaleca się mycie lub dezynfekcję rąk przez personel przed i po wykonaniu wszelkich 

czynności wg zasad widniejących na wywieszonych instrukcjach. 

19. Posiłki dzieciom podawać w sposób bezpieczny, po skończonym posiłku wyczyścić 

blaty stołów i poręcze krzeseł i zdezynfekować; używane  naczynia i sztućce należy 

umyć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni 

Celsjusza. 

Zasady  obowiązujące w trakcie pracy w kuchni  

1. Personel ma zachowywać odległość przy stanowiskach pracy, a jeśli to niemożliwe – 

stosować środki ochrony osobistej. 

2. Unikać bezpośrednich kontaktów z dziećmi.  

3. Z pozostałym personelem komunikuje się z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego 

lub w razie potrzeby w ochronach osobistych. 



   
 

4. Wobec innych osób których obecność na terenie placówki z jakiś względów jest 

konieczna (dostawcy, serwisanci itp.) zachowuje 1,5 m dystans społeczny w każdej 

przestrzeni placówki. 

5. Rano przed rozpoczęciem pracy i w ciągu dnia wietrzy pomieszczenia kuchni. 

6. Nie wnosi do pomieszczeń kuchni żadnych rzeczy osobistych np. torebka itp. 

7. Przed rozpoczęciem każdej czynności myje lub dezynfekuje ręce wg zasad 

widniejących na wywieszonych instrukcjach. 

8. Przed i po czynnościach na blatach i użyciu sprzętu poddaje je dezynfekcji lub myje 

detergentem. 

9. W sposób bieżący  prowadzi stały monitoring prac związanych z zachowaniem zasad 

higieny, czystości w pomieszczeniach kuchni i magazynów, w razie konieczności 

ciągach komunikacyjnych. 

10. Wszelkie prace dezynfekcyjne przeprowadza przestrzegając zaleceń producenta          i 

znajdujących się na opakowaniach używanych środków. 

11. Wydaje posiłki na grupy młodsze przez okienko wydawcze, a na grupy starsze przy 

użyciu windy. 

12. Używane  naczynia i sztućce myje w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza. 

Zasady  postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19 pracownika: 

1. Do pracy w żłobku i grupie żłobkowej mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji; 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownicy powinni 

pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub 

w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport     

w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od 

innych osób.   

4. Po uzyskaniu od pracownika informacji o stanie zdrowia w sytuacji wskazującej 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 należy powiadomić 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.) oraz sporządzić listę osób obecnych w tym samym czasie         

w części/ częściach obiektu, w których przebywa osoba potencjalnie zakażona. 

6. Dyrektor Żłobka powinien dostosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury 

biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

 



   
 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 u dziecka 

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, takich jak katar, kaszel, biegunka, 

wysypka, stan podgorączkowy, wymioty lub inne dziecko podlega odizolowane we 

wskazanym miejscu i niezwłocznie powiadomieni rodzice odbierają dziecko. 

2. Rodzica/opiekuna prawnego należy poinstruować o konieczności udania się z dzieckiem do 

lekarza lub uzyskania teleporady oraz o konieczności bezzwłocznego poinformowania 

dyrektora żłobka o stanie zdrowia dziecka. 

3. Po uzyskaniu od rodzica informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji wskazującej 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 należy powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Należy ustalić obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz sporządzić listę osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach 

obiektu, w których przebywało dziecko potencjalnie zakażone. 

5. Dyrektor Żłobka powinien dostosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

 
Adresy i numery telefonów pod którymi należy szukać informacji o procedurach 

postępowania w razie zakażenia: 
 

WWW.gov.pl/web/koronawirus/  

 

WWW.gov.pl/web/gis 

 
+ 48 222 500 115 - całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i 

zdrowia PSSE Racibórz  

 

 

 

 

 

 

http://gov.pl/web/koronawirus/

