
Załącznik nr 1 

do Wewnętrznych procedur  

zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  

w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach 

 

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH  

 

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

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

oraz dostępności umożliwiającej ich zastosowanie w razie potrzeby. 

2. Pracownicy Żłobka nie powinni przychodzić do pracy z objawami chorobowymi sugerującymi 

infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 

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

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

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

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

5. Po przyjściu dziecka do Żłobka opiekunka myje dziecku ręce wodą z mydłem. 

6. Opiekunki starają się pilnować stosowania przez dzieci ogólnych zasad higieny, tj. częstego mycia 

rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się 

zaczętym jedzeniem. 

7. Sale, w których przebywają dzieci wietrzone są co najmniej raz dziennie. 

8. Zaleca się jak najczęstsze przebywanie dzieci na świeżym powietrzu.  

9. W przypadku korzystania przez dzieci z ogródka należącego do Żłobka, należy regularnie 

dezynfekować znajdujący się tam sprzęt. 

10. W Żłobku mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

11. Personel pomocniczy i administracyjny powinien w miarę możliwości ograniczyć kontakt z dziećmi  

i personelem opiekuńczym. 

12. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle stosować 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. 

13. Codzienne prace porządkowe wykonuje się zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną, ze szczególnym 

uwzględnieniem mycia powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,  

w tym blatów, klawiatur, włączników itp. 

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

lub choroby zakaźnej, jest pokój małego dziecka. W pomieszczeniu tym znajdują się środki 

ochrony indywidualnej oraz płyn do dezynfekcji. 

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

 zasad prawidłowego mycia/dezynfekcji rąk, 

 zasad używania dozowników z płynami do dezynfekcji, 



 zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, 

 zasady zachowywania bezpiecznej odległości, 

 zasad nakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek jednorazowych, 

 innych w razie potrzeb. 

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

i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także obowiązujących przepisów prawa. 

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


