Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem
sanitarnym związanym ze stanem epidemicznym w kraju
w Żłobku Gminnym w Strawczynie

I.Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.
59),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 Statut Gminnego Żłobka w Strawczynie
 Wytyczne
Głównego
Inspektoratu
Sanitarnego
(https://gis.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3wprzedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-orazinstytucji-opieki-nad-dzie%C4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf)
 Wytyczne Ministerstwa Zdrowia , Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i
GIS - ulotka informacyjna (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli)

II.Cel procedury
Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na
placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.

III.Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
 zasad pracy dla pracowników,
 zasad organizacji opieki w placówce,
 zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,
 zasad dezynfekcji,
 zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,
 zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie żłobka zakażenia
SARS-CoV-2.
 Zasad przyprowadzania i odbioru dziecka ze żłobka
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IV.Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników żłobka, wychowanków żłobka, a także
rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

V. Praca personelu
1. Pracownik po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru
temperatury, gdy nie przekracza ona 37,5*C oraz nie zaobserwował u siebie objawów
chorobowych może rozpocząć pracę i udać się na swoje stanowisko pracy.
2. Przed wejściem na salę czy rozpoczęciem pracy w kuchni czy też na innym
stanowisku pracy, pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce.
3. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony, podczas
przygotowywania i podawania posiłków, w fartuch ochronny, rękawiczki oraz
przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.
4. Pracownicy trzymają się ścieżek komunikacyjnych, wyznaczonych przez Dyrekcję
względem ich stanowisk pracy.
5. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z
personelem opiekującym się dziećmi.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w
indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki.
7. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 odległości
między sobą.
VI. Organizacja opieki w placówce
1. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali.
2. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie, oraz pielęgniarka.
3. W grupie żłobkowej może przebywać do 20 dzieci. minimalna przestrzeń do
wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 1,5 kwadratowe na
każde jedno dziecko i każdego opiekuna.
4. O skorzystaniu z opieki zorganizowanej na terenie placówki decyduje organ
prowadzący po zapoznaniu się z sugestiami otrzymanymi z MRPiPS, oraz GIS.
5. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji, oraz osób
zwalczających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek ograniczona.
7. Dzieci nie mogą przynosić do żłobka zabawek z domu.
8. W miarę możliwości sale żłobka są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci na
placu zabaw, posiłków, jak i również podczas zajęć.
9. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych
z użytkowania zabawek i sprzętów.
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VII. Procedury dotyczące przyprowadzania/odbioru dziecka ze żłobka
1. Dziecko należy przyprowadzić, najpóźniej do godziny 8:00 –po tym czasie drzwi
wejściowe zostaną zamknięte.
2. Rodzic przyprowadzający dziecko powinien być zaopatrzony w maseczkę ochronną.
Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Dozownik z płynem znajduje się przy
wejściu do budynku.
3. W szatni nie może znajdować się więcej niż 2 rodziców z dziećmi. Pozostali będą
musieli poczekać na zewnątrz budynku lub w jego holu.
4. Dziecko przyprowadzane/odbierane jest przez rodzica, opiekuna lub osobę
upoważnioną wyłącznie do /z szatni – nie może wchodzić na sale.
5. Jeśli do odbioru dziecka upoważniona jest inna osoba niż rodzic, należy okazać
dokument potwierdzający tożsamość.
6. Przy wejściu do żłobka dziecku będzie mierzona temperatura ciała. Jeżeli będzie ona
wyższa niż 37,5C nie będzie przyjęte do placówki.

VIII. Gastronomia
1. Posiłki dostarczane są przez pracowników kuchni na wózku kelnerskim z
uwzględnieniem ścieżki poruszania się.
2. Wodę pitną dla dzieci nalewa opiekun do kubeczków jednorazowych, które od razu
po użyciu są wyrzucane.
3. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym
użyciem w celu przygotowania posiłku.
4. Podczas przygotowywania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki
jednorazowe, maseczki.
5. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych.
6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce i wyparzać w temperaturze
minimum 60 stopni Celsjusza.
IX. Dezynfekcja
1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.
2. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z
placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.
3. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.

3

5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w
indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i
nos.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.
7. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
8. Dyrekcja kontroluje monit czynności porządkowych oraz plan dezynfekcji.

X. Przebywanie osób trzecich
1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego
wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych.
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