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Z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

 
Ogólne zasady funkcjonowania żłobków 

wchodzących  
w skład Kobierzyckiego Zespołu Żłobków 

 
1. Ograniczenie ilości dzieci przebywających w sali, ustala się na bieżąco w oparciu o aktualne  
wytyczne  Głównego  Inspektora  Sanitarnego. 
2.Wydziela się miejsce do izolacji dziecka/pracownika w chwili podejrzenia zakażenia COVID – 
19. Miejsce zostaje odpowiednio wyposażone w środki do dezynfekcji, fartuch oraz maseczki 
i rękawice. 
3.Wyposaża się każdy ze żłobków w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz preparaty 
do dezynfekcji powierzchni. Pracownicy zostają wyposażeni w jednorazowe rękawiczki, 
maseczki. 
4. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w żłobku, z wyjątkiem służb niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania placówki, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
5. Ustala się przy wejściu do budynku bezwzględnie dezynfekcje rąk osób dorosłych za pomocą 
umieszczonych płynów do dezynfekcji. 
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się dla pracowników piktogram  
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszcza się w miejscach niedostępnych 
dla dzieci. 
7. Zobowiązuje się opiekunów do zorganizowania wychodzenia na plac zabaw poszczególnych 
grup dzieci, tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. 
8. Zobowiązuje się pracowników sekretariatu żłobków do utworzenia harmonogramu 
codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 
włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.  
9. Umieszcza się w okolicy apteczki pierwszej pomocy numery telefonów do: organu 
prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
10. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną.  
11. Z sal zabaw zostaną usunięte wszystkie zabawki i przedmioty, których nie można szybko  
i skutecznie zdezynfekować. 
12.Ustala się wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, co najmniej raz na godzinę. 
13. Ustala się w miarę możliwości organizacyjnych stały zespół opiekunów na jedną grupę 
dzieci. 
14. Opiekun w miarę możliwości utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem. 
15. Opiekunowie i pozostali pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący 
min. 1,5 m w każdej przestrzeni podmiotu. 



16. Dzieci, pod nadzorem opiekunów, mogą korzystać z istniejących na terenie żłobka placów 
zabaw zgodnie z Procedurą stanowiącą załącznik nr 6 do zarządzenia.  
17. Wprowadza się dla pracowników kuchni zakaz bezpośredniego kontaktu z dziećmi oraz 
personelem opiekującym się dziećmi. 
18. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego przed przyjęciem dziecka do żłobka do 
złożenia pisemnego oświadczenia/zobowiązania: 
a)  że jest świadomy czynników ryzyka w związku z COVID-19 oraz odpowiedzialności za 
podjętą decyzję. 
b) że wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych. 
c) że w przypadku otrzymania informacji ze żłobka o wystąpieniu u dziecka niepokojących 
objawów chorobowych odbierze dziecko w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 
jedna godzina. 
d) że zapoznał się z obowiązującymi zasadami funkcjonowania żłobków  
w okresie pandemii. 
e)  że przekaże dodatkowe informację o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby zapewnić 
dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku. 
19. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego dziecka do przedstawienia dodatkowego 
zaświadczenia od lekarza alergologa, w przypadku gdy na tle alergicznym występują/wystąpią 
u dziecka takie objawy jak kaszel i katar (charakterystyczne dla koronawirusa), o braku 
przeciwwskazań uczestniczenia dziecka w zajęciach. 
20. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego do dostarczenia zaświadczenia od lekarza po 
przebytej chorobie dziecka, informujące, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka. 
21. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów  prawnych  do  przyprowadzania  dziecka zdrowego 
- bez objawów chorobowych, w tym kataru, kaszlu, wysypki. 
22. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do przestrzegania ściśle określonych 
godzin odbioru i przywożenia dziecka do żłobka.  
23. Wprowadza się, przy przyjęciu i odbiorze dziecka procedury, które stanowią załącznik nr 2 
do zarządzenia.  
24. Zabrania się posyłania do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 
lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb 
sanitarnych i lekarza. 
25. Zabrania się przynoszenia do żłobka zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Rezygnuje 
się w placówce z mycia zębów do odwołania.  
26. Ustala się odizolowanie dziecka wykazującego niepokojące objawy choroby. Dziecko wraz 

z opiekunem zostaje odizolowane w osobnym wydzielonym miejscu lub w odległości, co 

najmniej 2 m od innych osób. Niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie prawni  

w celu pilnego odbioru dziecka ze żłobka. 

27. Pracownicy na terenie placówki nie mają obowiązku zakrywania nosa  

i ust, z wyjątkiem osób przygotowujących posiłki oraz pielęgniarki, jeśli jest w innej niż 

przypisana jej grupa. 

28. Pracownicy przebywają w salach i pomieszczeniach, do których zostali przydzieleni. Każdy 

pracownik dba o przebywanie podopiecznych w wyznaczonych i stałych salach. 

29. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 



30. Ustala się harmonogram przerw w pomieszczeniu socjalnym. Dla pracowników obowiązuje 

zakaz spożywania posiłków w salach. 

31.  Pracownicy mogą spożywać przygotowane gotowe posiłki w domu przyniesione  

w plastikowych pojemnikach nadających się do dezynfekcji. Pojemnik wkładany do lodówki 

musi być wcześniej zdezynfekowany. 

32. Wprowadza się w żłobku procedury zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego i postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19, które stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia. 

Wszystkie procedury obowiązujące w żłobku w czasie epidemii zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej żłobka, a rodzic ma obowiązek się z nimi zapoznać. 

Postanowienie końcowe: W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich podopiecznych 

żłobka, rodzice/opiekunowie prawni i pracownicy żłobka są zobligowani do współpracy oraz 

wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszych zasad. 

 

 


