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Dyrektora Żłobka Nr 3 w Opolu
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Procedura funkcjonowania Żłobka Nr 3 w Opolu
w czasie pandemii wirusa SARS CoV-2
wywołującego chorobę COVID- 19
Podstawa prawna:







Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. a 2020 roku poz. 326
i 568).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 poz. 779) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi, w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r.)
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępne na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucjiopieki-nad-dziecmi-do-lat-3
Żłobek Nr 3 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego pracuje we własnej
lokalizacji ul. Górna 50.
Godziny otwarcia placówki : 700 – 1630
Gr I pracuje w godzinach: 700 - 1600
Gr II, III, IV pracuje w godzinach: 700 - 1630 (odbieranie dzieci do godz. 1615)
ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO ŻŁOBKA

I

1. Od 2 lipca 2020 roku do żłobka mogą chodzić wszystkie zapisane dzieci.
ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA

II

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczanych godzin przyprowadzania i odbierania
2.
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dziecka.
Przyprowadzanie dziecka do placówki wyłącznie w godz. 700 – 800, po godz. 800 placówka zostaje
zamknięta i nie ma możliwości pozostawienia dziecka w żłobku - Dotyczy tylko grupy IV.
Odbieranie dzieci od godziny 1430 do 1615.
W czasie trwania adaptacji nowych dzieci godziny przyjęcia i wydawania dzieci ustalane są
indywidualnie z każdym rodzicem.
Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej grupie.
Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie –
opiekunki pracujące na zmiany oraz woźna.
Liczba dzieci mogących przebywać w poszczególnych grupach:
 Grupa I – 10 dzieci,
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 Grupa II – 22 dzieci,
 Grupa III – 27dzieci,
 Grupa IV – 30 dzieci, (ilość dzieci w grupach jest zgodna z zaleceniami GIS).
Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie myć i dezynfekować.
Organizacja pracy poszczególnych grup została zaplanowana tak aby zapewnić bezpieczeństwo
dzieciom i osobom przebywającym w placówce.
Dziecko nie może zabierać ze sobą do żłobka żadnych przedmiotów ani zabawek.
W żłobku zastosowany jest system wentylacji nawiewno - wywiewnej, który zapewnia ciągłą
wymianę świeżego powietrza. Oczyszczacze pracują w sposób ciągły.
Każda grupa ma wydzieloną odrębną część tarasu i placu zabaw.
Plac zabaw i taras są czyszczone regularnie z użyciem detergentu lub dezynfekowane, przez
wyznaczonego pracownika.
Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się
dziećmi.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1
rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy
rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk – z wykorzystaniem stacji do dezynfekcji rąk ustawionej w holu
żłobka.
Do żłobka może uczęszczać tylko i wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną, pomiar temperatury dokonywany jest termometrem bezdotykowym
za zgodą rodzica. Opiekun sprawdza temperaturę przy przyjęciu każdego dziecka, w trakcie dnia
oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Opiekunki prowadzą rejestr pomiaru
temperatury.
Dzieci w żłobku nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.
Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do żłobka.
Opiekunowie i rodzice utrzymują dystans między sobą - 1,5 m.
Przebywanie osób trzecich w żłobku jest ograniczone. W razie konieczności z zachowaniem
środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby
zdrowe (dotyczy nim. dostawców).
W żłobku wyznaczone jest miejsce izolacji (duża sala) dla dzieci przejawiających objawy
chorobowe z zachowaniem 2m odległości od innych osób.
Po umieszczeniu dziecka w miejscu izolacji niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów
w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka.

HIGIENA, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby
dorosłe.
2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci w szczególności po
przyjściu do żłobka, przed jedzeniem, po toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
3. W żłobku prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, włączników klawiatury np. domofonu, stołów, krzesełek.
4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
5. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, przyłbice, fartuchy ochronne (do
użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych dziecka, adekwatnie do aktualnej sytuacji).

7. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.
8. Toalety dezynfekuje się na bieżąco środkiem do szybkiej dezynfekcji.
IV

ŻYWIENIE
1. Dzieci w żłobku są dopajane przez opiekunów z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności.
2. Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosują się do zasad szczególnej ostrożności
poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia
powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.
3. Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki
szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce, myte
w temperaturze min. 600 z dodatkiem detergentu lub wyparzane.

V POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKARZENIA U PERSONELU ŻŁOBKA
1. Pracę w żłobku podejmują jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.
2. W żłobku wyznaczone jest miejsce do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe (duża sala).
3. Pracownicy żłobka są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
powinni podejmować pracy, pozostają w domu, kontaktują się z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić
pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
4. W żłobku w widocznym miejscu umieszczone są numery telefony do służb medycznych
i stacji sanitarno – epidemiologicznej.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
6. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu
i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie żłobka należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
podmiotu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do
wytycznych GIS dostępnych na stronie: gov.pl/web/koronawirus/ oraz: gis.gov.pl odnoszących się
do osób, które miały kontakt z zarażonym.

VI

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI
1. W celu zminimalizowania zagrożenia, rodzice/opiekunowie prawni nie mogą wchodzić do sal
dziecięcych.
2. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przez
pracowników żłobka oraz deklarują.
3. Rodziców zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka
a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obligują się do jego
nieprzyprowadzania do żłobka.
4. Rodzice zobowiązują się po podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem powyższe
punkty, jednocześnie przyjmując do wiadomości i stosowana zapisy niniejszej procedury.
5. Oświadczenie stanowi Załącznik do niniejszej procedury.

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych
i osobowych żłobka.
2. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku do odwołania.

