
 WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
   W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 

    w Żłobku Samorządowym w Chełmku

             Informacje   wstępne 
1. Od dnia 18 maja 2020r. w Żłobku Samorządowym Świetliki w Chełmku prowadzi się 

            zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zabawy dydaktyczne. 
2. W pierwszej kolejności z opieki żłobka mogą skorzystać te dzieci, których   rodzice  nie  mają 

możliwości   pogodzenia  pracy   z  opieką w    domu. 
3. Pierwszeństwo    uzyskują dzieci    pracowników   systemu   ochrony zdrowia,  służb 

            mundurowych,    pracowników   handlu  i przedsiębiorstw  produkcyjnych, realizujący 
            zadania związane z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19. 

4. Na terenie  placówki nie  przebywają osoby z   zewnątrz nie  będące  pracownikami. 

             Przyprowadzanie i odprowadzanie  dzieci 
1. Do żłobka przyprowadzane   są przez rodziców tylko dzieci zdrowe. 
2. Każdorazowo   przed  wejściem   do  budynku  dzieciom  mierzona jest   temperatura
3. W   przypadku podwyższonej  temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do placówki. 
4. Przy wejściu do budynku wszyscy   wchodzący obligatoryjni dezynfekują ręce.
5. Dziecko nie może zabierać do żłobka żadnych swoich zabawek z domu. 
6. Wózki pozostawiamy na zewnątrz pod zadaszeniem. 

           
              Opieka w placówce

1. W grupie  może być maksymalnie 14 dzieci w jednej sali.
2. Do grupy przyporządkowawszy są ci sami opiekunowie, 
3. Co  godzinę wychowawca wietrzy salę,  w której  organizowane  są zajęcia  z dziećmi 
4. Dzieci, pod nadzorem   opiekunów,   często i regularnie myją ręce, szczególnie przed 

    jedzeniem, po  skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 
5. Dzieci  korzystają z istniejących  na  terenie   żłobka (każda grupa osobno). Po skorzystaniu z placu 

    zabaw  sprzęt jest dezynfekowany. 
6. Codziennie powierzchnie   użytkowe  (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła etc.), 

    sprzęt i rzeczy używane przez dzieci  oraz pracowników są  dezynfekowane. 
7. Usuwa  się z sal przedmioty, zabawki, których nie można codziennie dezynfekować (np. 

    pluszaki). 

              Zasady funkcjonowania żywienia 
1. Stołówka  zamawia i odbiera towar od  dotychczasowych   dostawców  z    zachowaniem 

    szczególnych środków ostrożności — bez kontaktu pracownika stołówki z dostawcą. 
2. Podczas  przygotowywania    posiłków, oprócz  warunków   wymaganych      przepisami 

    prawa  odnoszących się do funkcjonowania  żywienia zbiorowego, dodatkowo    stosuje 
    się zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów   dezynfekujących   do 
    czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

3. Naczynia i sztućce myte są w wysokiej temperaturze. 
4. Po każdym  posiłku stoliki, siedziska i oparcia krzeseł są dezynfekowane pracowników 

    obsługi.

   



Postępowanie   na wypadek  podejrzenia zakażenia wirusem  SARS-CoV-2 
     1.  Dyrektor żłobka  wyznaczył  dodatkowe  pomieszczenie, wyposażone   w środki ochrony osobistej i 

płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia  objawów
chorobowych.

     2.  Po   zauważeniu  symptomów   choroby,  np. kaszel, gorączka,  złe samopoczucie, wyznaczona    
osoba (pomoc nauczyciela) niezwłocznie przechodzi z dzieckiem  do wyznaczonej  do  izolacji sali, 
dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon), pomaga 
dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do 
momentu  odebrania dziecka przez rodziców. 

     3.  Opiekun niezwłocznie zawiadamia  o  sytuacji dyrektora żłobka i pozostałe dzieci do innego 
wyłączonego z użytkowania pomieszczenia. 

     4. Dyrektor szkoty zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 
rodziców dziecka o    zaobserwowanych objawach  chorobowych  i podejrzeniu wystąpienia na 
terenie punktu przedszkolnego zachorowania na COVID-19. 

     5.  0 zaistniałej sytuacji Informuje również rodziców pozostałych dzieci. 
     6.  Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są, jak najszybciej dezynfekowane. 

             Informacje końcowe 
1. Do pracy przychodzą tylko osoby zdrowe , bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę 

zakaźna.
2. W   pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone  są  plakaty  z zasadami prawidłowego 

mycia rąk.
3. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego 

kontaktu z  rodzicami.  Rodzice są   zobowiązani  do  odbierania telefonu/natychmiastowego o 
dzwonienia.

4. Na teren punktu przedszkolnego nie są wpuszczane żadne osoby z zewnątrz. 
5. Upoważnienia  udzielone   do przyprowadzania   i odbierania  dziecka  zachowują ważność. 

 

 Opracowane    procedury opierają się na  wytycznych  Głównego   Inspektora  Sanitarnego i Ministerstwa 
Zdrowia dla  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole  podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego  z 29 kwietnia 2020r. i zostały dostosowane do warunków  Żłobka Samorządowego 
Świetliki w Chełmku. 


