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WSTĘP 

W związku z zapobieganiem zakażania wirusem COVID-19 należy wprowadzić szczegółowe procedury 

określające organizację pracy placówki w czasie pandemii. Przy tworzeniu procedur Żłobek Miejski 

w Czechowicach-Dziedzicach wziął pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytyczne przeciwepidemiczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 

ustawy z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wraz z ich aktualizacją 

z dnia 4 maja 2020r. 

 
Procedury określają działania, których stosowanie ma za zadanie maksymalnie zminimalizować 

możliwość zakażenia, nie dają jednak gwarancji 100% wyeliminowania ryzyka związanego 

z zakażeniem. 

 

CELE PROCEDUR 

Cele procedur są następujące: 

1. Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 dzieci, personelu 

oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie Żłobka Miejskiego w Czechowicach-

Dziedzicach 

2. Dostosowanie obowiązujących w Żłobku dotychczasowych procedur do wytycznych wydanych 

na czas organizacji zajęć opiekuńczych w związku z pandemią COVID-19 na terenie Polski 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

3. Zapewnienie opieki nad dzieckiem w sytuacji braku możliwości pogodzenia przez rodziców 

konieczności wykonywania opieki z innymi obowiązkami (przede wszystkim zawodowymi). 

 

OSOBY, KTÓRYCH DOTYCZĄ PROCEDURY 

Każdy pracownik, rodzic dziecka przebywającego w Żłobku oraz  osoby trzecie wchodzące na teren 

placówki zostaną zapoznani z niniejszymi procedurami bezpieczeństwa w zakresie określonym 

w procedurach i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. 

 

WYKAZ PROCEDUR 
 

Załącznik nr 1 – Organizacja  pracy Żłobka Miejskiego  Czechowicach-Dziedzicach w okresie pandemii  

COVID-19 

Załącznik nr 2 – Procedura przyjmowania i odbioru dzieci w okresie pandemii COVID-19 

Załącznik nr 3 – Wytyczne dla opiekunek w okresie pandemii COVID-19 

Załącznik nr 4 – Wytyczne dla pokojowych w okresie pandemii COVID-19 

Załącznik nr 5 – Procedury mycia i dezynfekcji pomieszczeń Żłobka Miejskiego  Czechowicach- 

Dziedzicach w okresie pandemii COVID-19 

Załącznik nr 6 – Procedura postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID-19  

w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach 


