PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
w ŻŁOBEK „AKADEMIA SMYKA” w
Gomunicach w OKRESIE PANDEMII COVID-19
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura określa zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa na terenie placówki
w okresie pandemii COVID-19 i obowiązuje wszystkich pracowników Żłobka „Akademia
Smyka „ w Gomunicach oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
Celem procedury jest:
a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem
w domu, podjęcia pracy zawodowej .
3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich
podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoli w 100% na wyeliminowanie ryzyka związanego
z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest
zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.
II. Obowiązki dyrektora Żłobka „Akademia Smyka”
1. Dyrektor Żłobka „Akademia Smyka” w Gomunicach jest odpowiedzialny za opracowanie,
wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników żłobka.
2. Dyrektor żłobka współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich
środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
3. Organizuje pracę personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii
koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Planuje organizację pracy żłobka na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od
rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie
pandemii.
5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuj o
odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z
powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego oświadczenia stanowiącego załącznik nr
1.
6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka
lub pracownika.
7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy
itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
8. Zabezpiecza żłobka w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a pomieszczenia
higieniczno-sanitarne w mydło oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych
i dzieci umieszczone w widocznych miejscach w placówce, a przy dozownikach z płynem
instrukcje do dezynfekcji rąk umieszczone w widocznych miejscach w placówce .
9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkażanie
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myje ręce zgodnie z instrukcją „Jak skutecznie myć
ręce?”

Działalność żłobka z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego
1. Ograniczenia dotyczące liczby dzieci.
a) Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy
przedszkola;
b) Liczba dzieci przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 (zgodnie z zaleceniami
GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m²);
Zasady dezynfekcji pomieszczeń i sprzętów
1. Dezynfekcję przeprowadza się w żłobku każdorazowo po obecności wychowanków.
2. Pracownicy utrzymują czystośćciągów komunikacyjnych, dezynfekują powierzchnie
dotykowe: poręcze, klamek, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie,
w tym blaty w salach . Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
dezynfekować.
3. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz
zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
a) Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać
zdezynfekowane.
b) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji
na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%).
c) Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się
na opakowaniu. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak ,aby dzieci nie były narażone na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.
d) Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu, należy go oznaczyć taśmą i
odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
Wykaz codziennych prac porządkowych, zakres mycia i dezynfekcji:
a) Mycie podłóg oraz powierzchni szafek i ławek w pomieszczeniach, w ciągach komunikacyjnych, w szatni –częstotliwość -co najmniej raz dziennie;
b) Opróżnianie koszy i wymiana worków w koszach na śmieci–częstotliwość -według potrzeb,
co najmniej raz dziennie;
c) Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów, itp.–
częstotliwość -co najmniej raz dziennie, wskazane po wyjściu każdej grupy dzieci.
d) Dezynfekcja stołów i krzeseł po każdorazowym wyjściu dzieci z żłobka.
e) Mycie i zdezynfekowanie wszystkich powierzchni dozowników, podajników na terenie
żłobka -częstotliwość -co najmniej raz dziennie, wskazane po wyjściu każdej grupy dzieci.
Obowiązki Rodziców !
1. Rodzice mają obowiązek zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w żłobku
podpisując OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1.
2. Przekazują dyrektorowi lub opiekunowi rzetelne informacje o stanie zdrowia dziecka, które są
istotne.

3. Nie posyłają do żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4. Przyprowadzają do żłobka tylko zdrowe dziecko –bez objawów chorobowych.
5. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z
mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIORU DZIECI
I. CEL
Procedura dotyczy zasad przyjmowania i wydawania dzieci w Żłobku „ Akademia Smyka”
w Gomunicach.
II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada każdy pracownik . Każde
nieprawidłowości powinny zostać zgłoszone dyrektorowi i usunięte w trybie
natychmiastowym.
III. ZASTOSOWANIE
 Przyjmowanie dzieci do żłobka „Akademia Smyka” w Gomunicach odbywa się przez
główne wejście do budynku, dziecko jest odbierane w pierwszym
pomieszczeniu(wiatrołap) w celu ograniczenia kontaktu opiekuna z rodzicami.
 Wskazuje się aby rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko zachowywał w
miarę swoich możliwości odstęp 2m od pracowników żłobka i innych osób
znajdujących się w jego otoczeniu, w przestrzeni publicznej należy zachowywać
wszelkie środki ostrożności tj. m. in. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk.
 Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko do żłobka, dezynfekuje ręce i czeka na
opiekuna.
 Dziecko jest przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe, bez
objawów chorobowych. Zaleca się aby dzieci nie były przyprowadzane i odbierane
przez osoby starsze.
 Jeżeli dziecko lub osoba przyprowadzająca miała kontakt z osobą przebywającą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka
do placówki,
 Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez kataru, kaszlu,
zaczerwienionych oczu, ropy w oku itd.
 Przed przyjęciem dziecka do placówki opiekunka dokonuje bezdotykowego pomiaru
temperatury ciała dziecka oraz rodzica.
 Dziecko nie wnosi do placówki żadnych zabawek i przedmiotów oraz nie zabiera ich
do domu, ( nie ma żadnych wyjątków),
 Opiekun przyjmujący/wydający dziecko jest zobligowany do maseczki zakrywającej
usta i nos, zabezpieczony rękawiczkami jednorazowymi w chwili kontaktu z
dzieckiem i rodzicem.
 Opiekunka wraz z dzieckiem przechodzi do szatni i przygotowuje dziecko do zajęć
zgodnie z wcześniejszymi, zwyczajowo przyjętymi zasadami, a następnie zaprowadza
dziecko do sali pobytu całodziennego.
 Dzieci odbierane są z placówki w miejscu w którym dziecko zostało pozostawione.
Zgodnie z powyższymi zasadami należy poczekać na wyprowadzenie dziecka do
szatni.

 Taki sam proces odbioru dziecka odbywa się w chwili natychmiastowego wezwania
do odbioru dziecka, które zostało odizolowane ze względu na pojawienie się objawów
chorobowych podczas pobyty w żłobku.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA, W CHWILI PODEJRZENIA
ZARAŻENIA COVID 19 ( KORONA WIRUSEM) NA TERENIE ŻŁOBKA
I. CEL
Procedura dotyczy zasad postępowania w chwili zauważenia niepokojących objawów
chorobowych i zaprzestanie prawdopodobieństwa zarażenia się przez osoby trzecie,
II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada każdy pracownik . Każde
nieprawidłowości powinny zostać zgłoszone dyrektorowi i usunięte w trybie
natychmiastowym. Należy wprowadzić program naprawczy celem wyeliminowania kolejnych
błędów w podobnej sytuacji.
III. ZASTOSOWANIE
W przypadku dziecka:
 Do żłobka przyjmowane są dzieci wyłącznie bez żadnych objawów chorobowych
między innymi: kaszel, gorączka / stan podgorączkowy tj. >37 o C, katar, wymioty,
biegunka, zaczerwienione oczy, ropa w oku.
 W żłobku wyznacza się odrębne pomieszczenie do odizolowania dziecka z objawami
chorobowymi tj. kaszel. katar, duszności, problemy z oddychaniem, wysoka gorączka
>38 o C).
 W chwili odizolowania dziecka do wskazanego miejsca / min. 2m od pozostałych
osób należy niezwłocznie poinformować rodziców dziecka o konieczności
natychmiastowego odbioru z placówki, a następnie dyrektora o zaistniałej sytuacji,
 Opiekunka zakłada zestaw odzieży ochronnej, w celu uniknięcia ewentualnego
zarażenia się. Co najmniej jeden zestaw ( maseczka, przyłbica, kombinezon/ fartuch
ochronny) znajduje się na wieszaku w wyznaczonym pomieszczeniu,
 Zużyty zestaw ochronny należy każdorazowo w sposób bezpieczny zdezynfekować/
wyprać zgodnie z przyjętą w żłobku procedurą,
 Opiekunka przebywa w pomieszczeniu razem z dzieckiem do momentu odbioru go
przez rodzica / opiekuna prawnego. Jeśli dziecko nie zostało odebrane z placówki w
przeciągu 1h od pierwszej próby kontaktu z rodzicem to należy zawiadomić
Powiatową Stację Sanitarno epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji i postępować
zgodnie z ich zaleceniami.
 Drugi opiekun z grupy powiadamia dyrektora żłobka.
 Na wewnętrznej stronie drzwi ( pokoju wyciszeń) znajduję się tablica informacyjna z
zasadami postępowania w zaistniałej sytuacji i potrzebnymi numerami telefonów.
W przypadku pracownika/osoby dorosłej:
 Do pracy przychodzą wyłącznie osoby całkowicie zdrowe, nie przejawiające żadnych
objawów chorobowych.
 Przed przyjściem do pracy pracownik jest zobligowany do wykonania pomiaru
ciepłoty ciała, a następnie powtórzenia go w obecności drugiego opiekuna, po wejściu
na salę. Wskazaną temperaturę należy wpisać w zeszyt z planami dnia, każdy w








swojej grupie. Każdy kolejny dochodzący do sali pracownik postępuje adekwatnie.
Drugi pomiar temperatury ciała opiekuna należy wykonać w czasie drzemki dzieci i
odnotować go zgodnie z powyższymi wytycznymi.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wśród personelu placówki, należy
niezwłocznie udać się do Sali wyciszeń, a następnie skontaktować się ze stacja
sanitarno epidemiologiczną, szpitalem zakaźnym a w wyjątkowych sytuacjach z
numerem 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki, powiadomić
odpowiednią powiatową stację sanitarno epidemiologiczną i postępować zgodnie z
zaleceniami:
tel. +48 695-422-338
+48 663-114-439
Należy zdezynfekować miejsce pracy, w którym przebywał pracownik z objawami
chorobowymi.
Katarzyna Firmanty
(dyrektor żłobka)

