
Załącznik nr 4 

do Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w okresie pandemii COVID-19 

w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach 

 

WYTYCZNE DLA POKOJOWYCH W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

I. PRZED PRZYJŚCIEM DO PRACY: 

 

1. Przychodząc do pracy MUSISZ być zdrowa. 

2. Pamiętaj o samoobserwacji oraz pomiarze temperatury dwa razy dziennie.  

3. W przypadku podwyższonej temperatury zostań w domu, skorzystaj z teleporady medycznej 

oraz poinformuj dyrektora placówki. 

4. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, musisz 

pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza oraz poinformować 

dyrektora placówki. 

 

II. W TRAKCIE PRACY: 

 

1. Przed wejściem do placówki:  

1) Zdezynfekuj ręce. 

2) Zmierz temperaturę oraz podpisz się na liście obecności. 

 

2. Przemieszczanie się po placówce: 

1) Po przyjściu do pracy zabierz wszystkie potrzebne rzeczy z szatni, tak, by ponownie do niej 

nie wchodzić przed zakończeniem pracy. 

2) Przed wejściem i wyjściem z pomieszczeń jak najczęściej  dezynfekuj ręce. 

3) Zachowaj dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra. 

4) Pamiętaj, aby kontaktować się z personelem tylko wtedy, jeśli jest to konieczne. 

5) W razie zauważenia wszelkich braków, nieprawidłowości, mogących zmniejszyć 

bezpieczeństwo dzieci lub pracy, niezwłocznie zgłoś to dyrektorowi. 

6) W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się po poradę do dyrektora. 

 

3. Przy porcjowaniu jedzenia pamiętaj: 

1) Przed przystąpieniem do czynności zdezynfekuj ręce i ubierz się w stosowną odzież 

ochronną (fartuch z długim rękawem, maseczka lub długa przyłbica).  

2) W trakcie pracy nie używaj telefonu komórkowego. 

3) Rozdzielone posiłki rozłóż na wózkach do poszczególnych grup i dostarcz pod drzwi jadalni. 

4) Po przygotowaniu posiłku posprzątaj i zdezynfekuj pomieszczenie rozdzielni. 

5) Po zakończonym posiłku odbierz spod drzwi wózki. 

 

4. Praca w zmywalni: 

1) Opłucz naczynia z resztek po posiłku przed umyciem w wyznaczonym miejscu. 

2) Po umyciu wyparz naczynia, a następnie przenieś je do szafy przelotowej na naczynia. 

3) Po zmyciu i wyparzeniu naczyń posprzątaj i zdezynfekuj zmywalnię. 



 

5. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń: 

1) Czynności dezynfekcyjne wykonuj zawsze w rękawiczkach jednorazowych i przyłbicy. 

2) Rano, przed przyjściem dzieci i pozostałego personelu zdezynfekuj klamki, drzwi, 

klawiatury, telefony, wyłączniki itp. oraz sprawdź i w razie potrzeby uzupełnij środki 

czystości oraz dezynfekcyjne w dozownikach. 

3) Po wejściu wszystkich grup umyj i zdezynfekuj wszystkie podłogi w korytarzach, przejściach 

i szatni. 

4) Następnie umyj i zdezynfekuj drzwi, klamki, wyłączniki, klawiatury, telefony itp. 

5) Przed korzystaniem z rozdzielni i zmywalni umyj i zdezynfekuj te pomieszczenia. 

6) Po każdym posiłku po opuszczeniu jadalni przez dzieci i opiekunki umyj i zdezynfekuj, 

stoliki, krzesełka i podłogę. 

7) Po wyjściu dzieci i personelu opiekuńczego umyj i zdezynfekuj i dokładnie wywietrz 

wszystkie pomieszczenia. 

8) Sprzątając zachowuj należytą ostrożność oraz dbałość w stosowaniu wszystkich środków 

chemicznych. 

9) Przeprowadzając dezynfekcję ściśle stosuj się do zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu lub w kartach charakterystyk dla danego produktu. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących 

do dezynfekcji. 

 

WAŻNE! 

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

O wszelkich zmianach pracownicy będą informowani przed ich wprowadzeniem.  

 

 


