
Załącznik nr 1 

do Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących  w okresie pandemii COVID-19 

w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach 

 

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH  

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

1. Żłobek zapewnia środki ochrony indywidualnej dla personelu, takie jak: rękawiczki jednorazowe, 

maseczki ochronne, przyłbice, fartuchy z długimi rękawami, środki dezynfekcyjne do rąk, w ilości 

oraz dostępności umożliwiającej ich zastosowanie w razie potrzeby. 

2. Przed przystąpieniem do pracy każdy z pracowników ma mierzoną temperaturę. 

3. Pracownicy Żłobka nie mają obowiązku noszenia rękawiczek ochronnych ani maseczek/przyłbic 

w czasie przebywania na terenie Żłobka, za wyjątkiem: 

a. przeprowadzania czynności higienicznych (przewijanie dzieci, pomoc w korzystaniu z toalety, 

karmienie dzieci), 

b. przeprowadzania czynności dezynfekcyjnych, 

c. konieczności kontaktu z osobami trzecimi (rodzicami dzieci przebywających w Żłobku, 

klientami),  

d. wystąpienia przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19. 

4. Pracownicy Żłobka zobowiązani są do utrzymywania co najmniej 1,5 metrowej odległości między 

sobą. 

5. Poruszanie się po placówce należy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

6. Jeśli istnieje taka możliwość, pracownikom wydaje się polecenia pracy zdalnej. 

7. Osoby w wieku powyżej 60. roku życia angażuje się w zajęcia opiekuńcze wyłącznie w przypadku 

braku możliwości pełnej obsady kadry opiekuńczej. 

8. Ze Żłobka w pierwszej kolejności mogą korzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

9. Rodzice przed przyjęciem dziecka otrzymują od Żłobka informację dotyczącą czynników ryzyka 

zakażenia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników 

oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do Żłobka, 

jak i dowożeniem dziecka do placówki. 

10. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka będzie złożenie przez rodzica, najpóźniej na dzień 

przed przyjęciem, wypełnionego oświadczenia w wersji papierowej o zaznajomieniu się 

z procedurami obowiązującymi w placówce w czasie pandemii COVID-19 i zobowiązaniu się do ich 

przestrzegania oraz o sytuacji zdrowotnej dziecka i jego domowników wraz ze zgodą na pomiar 

temperatury przed wejściem do Żłobka. 



11. Rodzice przed przyjęciem dziecka do placówki są zobowiązani podać numery telefonów, 

pod którymi będą stale dostępni na wypadek konieczności kontaktu z powodu wystąpienia 

objawów chorobowych u dziecka. 

12. Zgłoszone dzieci podzielone są na 2 grupy. Każda z grup nie może liczyć więcej niż 10. dzieci. 

13. Rodzice przyprowadzają dziecko w wyznaczonym przedziale czasowym, tj. grupa I w godz. od 6.00 

do 7.15, grupa II od 7.15 do 8.00. Poza tym czasem przyjęcie dziecka nie będzie możliwe. 

14. Dzieci w ciągu dnia przebywają: grupa I w salach nr 1 (bawialnia/sypialnia) oraz 2 (jadalnia), grupa 

II w salach  nr 3 (jadalnia) oraz 4 (bawialnia/sypialnia).  

15. Z sal, w których przebywają dzieci, usunięte zostają wszystkie przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie dezynfekować. 

16. W placówce używa się termometrów bezdotykowych. Jeden termometr przypada na 1 grupę. 

Są one dezynfekowane po użyciu przez całą grupę oraz w razie potrzeb. 

17. Przed wejściem do budynku zamontowany jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym 

wraz z informacją o obowiązku jego stosowania przez wszystkie osoby wchodzące do Żłobka. 

18. Bezpośrednia obsługa klientów zostaje ograniczona. Kontakt ze Żłobkiem możliwy jest drogą 

telefoniczną, e-mailową lub pocztową.  

19. Dla klientów, którzy chcą osobiście przekazać do Żłobka dokument w wersji papierowej, 

przy głównym wejściu umieszczono zamykaną skrzynkę podawczą, do której można wrzucić 

pismo. 

20. Pisma i dokumenty w wersji papierowej dostarczone do skrzynki są wyjmowane przez pracownika 

zaopatrzonego w rękawiczki jednorazowe oraz przyłbicę, a następnie umieszczane w zamykanym  

pojemniku i poddane 24-godzinnej kwarantannie. Po upływie czasu kwarantanny pisma zostają 

przeniesione do sekretariatu, gdzie nadawany jest im właściwy bieg zgodnie z postanowieniami 

Instrukcji kancelaryjnej. 

21. W przypadku wystąpienia konieczności wejścia do budynku Żłobka osób trzecich, są one 

zobowiązane do posiadania rękawiczek i maseczki ochronnej, a także zdezynfekowania rąk 

przed wejściem do placówki. 

22. Pomieszczeniem przeznaczonym do odizolowania osoby, u której pojawiły się symptomy 

chorobowe, jest pokój małego dziecka, oznaczonym jako „Izolatka”. W pomieszczeniu tym 

znajdują się środki ochrony indywidualnej oraz płyn do dezynfekcji. 

23. W salach, gabinecie dyrektora, sekretariacie, izolatce, rozdzielni posiłków oraz na drzwiach 

wejściowych Żłobka wywiesza się wykaz numerów telefonów: organu prowadzącego Żłobek, 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych na terenie województwa 

śląskiego oraz wykaz numerów alarmowych.  

24. Na terenie placówki wywieszone są plakaty informacyjne oraz instrukcje na temat: 

 zasad prawidłowego mycia/dezynfekcji rąk, 

 zasad używania dozowników z płynami do dezynfekcji, 

 zasad zakrywania nosa i ust, 

 zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, 



 zasady zachowywania bezpiecznej odległości, 

 zasad nakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek jednorazowych, 

 zasad postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem, 

 zasad kwarantanny, 

 innych w razie potrzeb. 

25. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia 

i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znajdujących się na stronach:  

https://gis.gov.pl/; https://www.gov.pl/web/koronawirus; https://www.gov.pl/web/rodzina  

26. Dyrektor Żłobka może zmienić organizację pracy placówki, dostosowując ją do bieżącej sytuacji.  

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

