
     

    
 Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 10/2021 

Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w 

Mielcu z dnia 01.09.2021w sprawie 

wprowadzenia w Żłobkach Miejskich 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w 

związku z wystąpieniem COVID-19 

 
          

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Żłobkach 

Miejskich w Mielcu w związku z wystąpieniem COVID-19 
 

 

 
 W celu zapewnienia bezpieczeństwa  i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Żłobkach  

Miejskich w Mielcu obowiązują specjalne procedury: 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Żłobku nr…w Mielcu, 

zwanego dalej żłobkiem lub placówką, odpowiada Kierownik Żłobka Miejskiego nr … w Mielcu 

zwany dalej Kierownikiem. 

2. W żłobku stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra właściwego do opieki nad dziećmi do lat 3. 

3. Żłobek pracuje w godzinach od  6 00  do 1600.. 

4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, 

powinna wynosić co najmniej 15 m 2 w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia 

pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne 

dziecko o co najmniej 2 m2 , jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być 

mniejsza niż 1,5 m2 . 

5. Do żłobka nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi 

wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku żłobka lub przy wejściu na grupę każdemu 

dziecku mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez kierownika pracownik 

żłobka. Pracownicy podpisują oświadczenie o mierzeniu temperatury w domu (oświadczenie 

pracownika o mierzeniu temperatury w domu). 

6. W żłobku pracownicy zakrywają usta i nos podczas kontaktu z rodzicami dziecka/ prawnymi 

opiekunami lub osobami trzecimi. 

7. Na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej żłobka  znajdują się numery telefonów do organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 

skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie 

placówki. 

8.  Na teren żłobka może wchodzić tylko jeden opiekun z dzieckiem.  

9. Wprowadza się możliwość  zamykania wejścia głównego do budynku Żłobka w zależności od 

sytuacji epidemiologicznej na terenie miasta. 

 



 

I. Kierownik żłobka  we współpracy z dyrektorem żłobka, organem prowadzącym żłobek 

zapewnia: 

Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń żłobka, 

placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w żłobku. 

1. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania 

posiłków, w łazienkach pracowników a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 

maseczki ochronne. 

2. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz 

instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem. 

3. Pomieszczenie (w miarę możliwości) do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, 

zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

4. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom. 

 

II.   Kierownik: 

1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników żłobka zgodnie z powierzonymi 

im obowiązkami. 

2. Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie 

da się skutecznie zdezynfekować. 

3. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce. 

4. Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia choroby u ich dziecka. 

5. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika. 

6. Współpracuje ze służbami sanitarnymi. 

7. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia. 

8. Informuje rodziców o obowiązujących w żłobku procedurach postępowania na wypadek      

podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej lub telefonicznie. 

 

III.  Każdy pracownik placówki zobowiązany jest: 

1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej: 

• regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z 

instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

• kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

• unikania kontaktu z osobami, które źle się czują. 



2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki. 

3. Informować kierownika lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci. 

4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa. 

 

 IV. Wytyczne dla personelu- opiekunka, pokojowa: 

1. Należy pamiętać o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń (częste mycie i  dezynfekcja rąk, 

podczas kichania, czy kaszlu zasłanianie ust i nosa,  unikanie dotykania oczu, nosa i ust). 

2. Osoby chore lub wykazujące  objawy chorobowe (kaszel, gorączka, duszności) nie mogą 

przychodzić do pracy. 

3. Personel jest zobowiązany pilnować, by każdy rodzic czy inna osoba przyprowadzająca dziecko 

miała zakryty nos i usta. 

 

4. Należy zwiększyć częstotliwości mycia rąk przez pracowników. Ręce należy każdorazowo myć w 

następujących sytuacjach: 

• przed rozpoczęciem pracy, 

• przed kontaktem z żywnością gotową do spożycia, ugotowaną, upieczoną,  

• po zakończeniu pracy lub każdorazowo po pracy, 

• po postępowaniu z odpadami/śmieciami, 

• po wykonaniu sprzątania/dezynfekcji, 

• po skorzystaniu z toalety, 

• przed i po zabiegach pielęgnacyjnych, 

• po kichaniu, kaszlu, wydmuchaniu nosa, 

• po jedzeniu, piciu, 

• po dotykaniu pieniędzy. 

1. W miarę możliwości należy ograniczyć kontakty miedzy personelem w placówce. 

2. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m. 

3. Pracownicy muszą pamiętać o konieczności zasłaniania ust i nosa, stosować jednorazowe 

rękawiczki przy kontakcie z osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki. 

4. Pracownicy powinni nosić odpowiednie czyste ubranie (jeśli to właściwe – ubranie ochronne). 

5. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane.  Stosowanie rękawiczek 

może być dobrym środowiskiem dla rozwoju drobnoustrojów na powierzchni rąk, więc po zdjęciu 

rękawiczek ręce muszą być zawsze umyte. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie 

noszenia rękawiczek. Używanie rękawiczek nie może zastąpić mycia rąk. 

6. Opiekun/wychowawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad higieny osobistej u  dzieci, 

powinien przypominać, a także pomagać dzieciom w częstym i dokładnym myciu rąk, przed 

jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, czy po skorzystaniu z toalety. 



7. Personel opiekujący się dziećmi nie może organizować wyjść poza teren placówki. 

8. Należy usunąć z sali  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować np. 

pluszowe zabawki, dywany ( tam gdzie jest konieczność pozostawienia, wymagana jest zgoda 

sanepidu). 

9. Należy wietrzyć salę, w której są organizowane zajęcia, co najmniej raz na godzinę oraz prowadzić 

zajęcia ruchowe przy otwartych oknach. 

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

11. Należy tak zorganizować pracę aby w pomieszczeniach wypoczynku, zabawy, czy sanitariatach 

(łazienka, toaleta), mogła jednocześnie przebywać dozwolona liczba dzieci.  

12. Opiekun/wychowawca jest zobowiązany do codziennego monitorowania temperatury swojego 

ciała i w razie wystąpienia gorączki niezwłocznie poinformować kierownika placówki, lekarza 

podstawowej opieki oraz zastosować się do zaleceń lekarza. 

13. Opiekun/wychowawca w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka jest 

zobowiązany do zmierzenia mu temperatury ciała i w razie wystąpienia gorączki u dziecka 

powinien go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum dwóch metrów odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić 

opiekunów prawnych dziecka, aby je natychmiast odebrali ze żłobka. 

14. Należy pamiętać aby dzieci mogły przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu zabaw   

powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej 

możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

 

15. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru 

dzieci i innych osób postronnych. 

 

16. Należy codziennie wykonywać czynności porządkowe, które określone są w planie higieny żłobka 

ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji pomieszczeń, placu zabaw, powierzchni 

dotykowych np. poręczy, klamek, powierzchni płaskich, włączników itp. 

17. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

18. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

minimum 60 stopni C lub je wyparzać. 

19. Personel podczas odbierania posiłków powinien pamiętać o konieczności zakrywania ust i nosa 

oraz o stosowaniu jednorazowych rękawiczek, a także właściwym ubraniu ochronnym. 

20. Podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, personel powinien zakładać 

jednorazowe rękawiczki oraz jednorazowe fartuchy ochronne z długim rękawem, a po każdym 

użyciu środki ochrony osobistej wyrzucić. 

21. Maseczki wielokrotnego użytku należy dezynfekować po każdym użyciu według instrukcji 

umieszczonej w żłobku. 

22. Maseczki, rękawiczki, fartuchy jednorazowe i inne środki ochronne stosowane w miejscu pracy 

powinny być wrzucane do pojemnika czy worka na odpady zmieszane. Należy je zebrać w 

workach, które po zawiązaniu wyrzucane są do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. 

 

 

 



 V. Wytyczne dla personelu kuchennego 

 
Na czas trwania epidemii podczas organizacji żywienia w żłobku obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

zostają wprowadzone następujące zasady: 

1. Należy pamiętać o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń (częste mycie  i  dezynfekcja rąk, 

podczas kichania, czy kaszlu zasłanianie ust i nosa,  unikanie dotykania oczu, nosa i ust). 

2. Osoby chore lub wykazujące  objawy chorobowe (kaszel, gorączka, duszności) nie mogą 

przychodzić do pracy. 

3. Należy zwiększyć częstotliwości mycia rąk przez pracowników kuchni. Ręce należy każdorazowo 

myć w następujących sytuacjach: 

• przed rozpoczęciem pracy, 

• przed kontaktem z żywnością gotową do spożycia, ugotowaną, upieczoną, 

• po zakończeniu pracy lub każdorazowo po pracy z surową żywnością, nieprzetworzoną, 

• po postępowaniu z odpadami/śmieciami, 

• po wykonaniu sprzątania/dezynfekcji, 

• po skorzystaniu z toalety, 

• po kichaniu, kaszlu, wydmuchaniu nosa, 

• po jedzeniu, piciu, 

• po dotykaniu pieniędzy. 

4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

5. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m. 

6. Pracownicy muszą pamiętać o konieczności zasłaniania ust i nosa w przypadku kontaktu z innymi 

osobami , stosować jednorazowe rękawiczki oraz odpowiednie czyste ubranie (jeśli to właściwe – 

ubranie ochronne). 

7. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane często, szczególnie po 

wszelkich czynnościach nie związanych z żywnością. Stosowanie rękawiczek może być dobrym 

środowiskiem dla rozwoju drobnoustrojów na powierzchni rąk, więc po zdjęciu rękawiczek ręce 

muszą być zawsze umyte. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

Używanie rękawiczek nie może zastąpić mycia rąk, 

8. Codziennie przed przygotowaniem posiłków należy umyć narzędzia kuchenne, a także 

zdezynfekować powierzchnie użytkowe – czyli blaty kuchenne, uchwyty lodówki, piekarnika 

i szafek – te powierzchnie, które dotykane są dłońmi przez personel. 

9. Przed przygotowaniem posiłków należy umyć wszystkie produkty, które posłużą do 

przygotowania potrawy. 

10. Należy odpowiednio przechowywać żywność (unikać wszelkich kontaktów między żywnością 

spożywaną na surowo a żywnością ugotowaną). 

11. Należy wyrzucać opakowania zewnętrzne przed umieszczeniem produktu na półce (na przykład 

zewnętrzne opakowania tekturowe, jeśli produkty są w środku zafoliowane), ale zachowywać 

istotne informacje np. datę przydatności do spożycia. 



12. Należy systematycznie myć owoce i warzywa czystą wodą, zwłaszcza jeśli nie są one 

przeznaczone do ugotowania. 

13. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

minimum 60 stopni C lub je wyparzać. 

14. Posiłki powinny być wydawane zmianowo, w odstępach czasowych na każdą grupę osobno. 

15. Personel podczas wydawania i odbierania posiłków powinien pamiętać o konieczności zakrywania 

ust i nosa oraz o stosowaniu jednorazowych rękawiczek, a także właściwym ubraniu ochronnym. 

16. Maseczki wielokrotnego użytku należy dezynfekować po każdym użyciu według instrukcji 

umieszczonej w żłobku. 

17. Maseczki, rękawiczki, fartuchy jednorazowe i inne środki ochronne stosowane w miejscu pracy 

powinny być wrzucane do pojemnika czy worka na odpady zmieszane. Należy je zebrać w 

workach, które po zawiązaniu wyrzucane są do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. 

 

VI  Osoby sprzątające w placówce  po każdym dniu myją i/lub dezynfekują: 

1. Ciągi komunikacyjne – myją i  dezynfekują; 

2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, leżaki, 

łóżeczka,  blaty stołów, z których korzystają dzieci i opiekunki, drzwi wejściowe do placówki, 

zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie) – myją i dezynfekują. 

 

VII.  Opiekunowie: 

1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy 

chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie 

korzystało z tego przedmiotu, zabawki; 

3. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po 

jedzeniu, po powrocie ze świeżego powietrza; 

4. wietrzą salę, w której przebywają dzieci  – przynajmniej raz na godzinę; 

5. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach; 

6. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów; 

7. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci; 

 

 

 



VIII. Procedura przyjmowania i odbierania dziecka ze żłobka przez rodzica/opiekuna w 

okresie ograniczeń w funkcjonowaniu w związku z COVID-19. 

1. Przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka rodzic jest zobowiązany do wypełnienia stosownych 

oświadczeń w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną. 

 

2. Przyjęcie dziecka do żłobka będzie poprzedzone szczegółowym wywiadem 

z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka dotyczącym stanu zdrowia dziecka. 

 

3. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzic jest zobowiązany sprawdzać i monitorować 

temperaturę jego ciała, w razie stanu podgorączkowego nie może przyprowadzać dziecka do 

żłobka. 

 
4. Przyprowadzanie dziecka do żłobka powinno odbywać się w godzinach od 6:00-8:00, a odbieranie 

w miarę możliwości od 14:30 do 15:45 (w godzinach od 15:45 do 16:00 personel żłobka 

przeprowadza dezynfekcję zabawek, sal, podłóg, szatni, aby przygotować pomieszczenia na 

poranne przyjęcie dzieci). 

 
5. Pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym dziecka a żłobkiem powinien zostać zapewniony szybki 

sposób komunikacji  (należy podać aktualne numery telefonów do pracy, a także aktualne numery 

tel. prywatnych do obydwojga rodziców, a także numery telefonów do osób upoważnionych do 

odbioru dziecka). 

 
6. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane tylko przez 1 osobę zdrową nie wykazującą 

żadnych objawów chorobowych związanych z zakażeniem COVID – 19. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać 

dziecka do żłobka. 
 
8. Przy wejściu do budynku Żłobka znajduje się stanowisko z płynem do odkażania rąk. Każda osoba 

dezynfekuje nim ręce. 

9. Osoby wchodzące na teren żłobka musza być zabezpieczone w maski ochraniające nos i usta.  

10. Przed przyjęciem dziecka na grupę każdorazowo mierzona będzie dziecku temperatura. Pracownik 

żłobka dokona pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku kiedy temperatura będzie 

nieprawidłowa, powyżej 37,5°C pracownik żłobka ma prawo nie wpuścić rodzica/ opiekuna z 

dzieckiem na sale zabaw. 

11. Przebywając w szatni żłobka należy zachować dystans społeczny. Przyprowadzanie i odbieranie 

odbywa się wg zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica min.  1,5m. 

12. Dziecko nie może  przynosić  do żłobka zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów, a w 

przypadku używania smoczka przez dziecko, rodzic jest zobowiązany do codziennej dezynfekcji 

oraz o przynoszenie go w opakowaniu zabezpieczającym. 

 
13. Rodzic/opiekun zostawia odzież wierzchnią i osobistą  dziecka w jednym worku w szatni i po 

przebraniu dziecka zaprowadza je do swojej grupy. 

14. Po pozostawieniu dziecka na grupie rodzic/opiekun bezpośrednio udaje się do wyjścia. 

15. Rodzic/opiekun przychodząc do żłobka po dziecko musi pamiętać o bezwzględnym zachowaniu 

wszystkich środków ochrony osobistej jak i o utrzymaniu odstępu od innych osób – 1,5 m jeśli jest 

to możliwe. Po wejściu do żłobka udaje się prosto do grupy w której przebywa jego dziecko. 

16. Rodzic nie może wchodzić bezpośrednio na salę, gdzie przebywają dzieci, czeka przed drzwiami 

sali na opiekunkę. 



17. Po odebraniu dziecka z grupy, rodzic/opiekun udaje się do szafki z odzieżą i po przebraniu dziecka 

kieruje się bezpośrednio do wyjścia ze żłobka. 

 
 

IX. Plan postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania u dziecka na chorobę wywołaną 

COVID-19. 

 

 
1. W żłobku wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy   

chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki , fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji 

rąk. 

2. Jeżeli u dziecka zaobserwowano objawy takie jak: stan podgorączkowy (temperatura ciała 

powyżej  37,5°C ), katar,  kaszel, wysypka, duszność, biegunka i problemy z oddychaniem to: 

• należy dziecko odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, 

• należy poinformować kierownika lub osobę go zastępującą. 

• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika żłobka, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem 

do pomieszczenia zakłada fartuch ochronny, maseczkę ochronną i rękawiczki. 

4.    Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,  

w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, 

mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 

5.    Rodzice odbierają dziecko z placówki żłobka z zaleceniem kontaktu z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej celem dalszej diagnostyki. 

6. Jednocześnie kierownik mając wiedzę o zakażeniu powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Państwowy inspektor sanitarny może podjąć 

decyzję o zamknięciu instytucji. 

 

X. Plan postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania u pracownika na chorobę 

wywołaną  COVID-19 

 

1. Pracownicy uczęszczający do pracy w żłobkach muszą być zdrowi, nie ujawniający objawów 

choroby zakaźnej. 

2. Jeżeli u pracownika zaobserwowano objawy takie jak: stan podgorączkowy (temperatura ciała 

powyżej  37,5°C ), kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: 

• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić lekarza pierwszego kontaktu, stację sanitarno-

epidemiologiczną, celem uzyskania informacji o dalszym postępowaniu. 

3. Jednocześnie kierownik mając wiedzę o zakażeniu powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Państwowy inspektor sanitarny może podjąć decyzję 

o zamknięciu instytucji. 

 

 



 

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA TOWARU DO PLACÓWKI 

MAGAZYNOWANIE I EKSPOZYCJA TOWARU 

W CZASIE EPIDEMII 

 

 

1. Należy pamiętać o konieczności utrzymania odległości (min. 1,5m.)  zasłaniania ust i nosa oraz 

używania rękawiczek. 

 
2. Należy utrzymywać wysoki poziom higieny osobistej i czystości (częste mycie i dezynfekcja rąk, 

podczas kichania, czy kaszlu zasłanianie ust i nosa). 

 
3. Należy myć/dezynfekować ręce przed i po każdej dostawie. 

 
4. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. 

 
5. Dostawa towaru powinna odbywać się odrębnym wejściem od strony zaplecza placówki. Przed 

wejściem powinien być umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. 

 
6. Podczas każdego przyjęcia artykułów spożywczych do zakładu, osoba odpowiedzialna za ich 

przyjęcie ma obowiązek postępować zgodnie z przedmiotową instrukcją. 

 
7. Ponadto podczas przyjęcia towaru należy sprawdzić: 

 

• stan opakowań środków spożywczych oraz możliwość ich dezynfekcji, 

• zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniem, sprawdzenie czy żywność surowa 

wymagająca obróbki termicznej jest odseparowana od żywności, która nie będzie poddana obróbce 

termicznej przed spożyciem, 

• stan higieniczno-sanitarny środka transportu, 

• decyzję dopuszczającą dany środek transportu do przewozu żywności, 

• prawidłowość temperatury i wilgotności w skrzyni ładunkowej środka transportu (żywność, która 

wymaga warunków chłodniczych musi być przechowywana w temperaturze poniżej 5°C, żywność 

gorąca powinna być przechowywana powyżej temp. 60°C, żywność mrożona powinna być 

przechowywana w temp. -18°C), 

• należy się upewnić, że pojemniki/środki transportu używane do dostarczania żywności mogą 

utrzymać temperaturę właściwą dla danych produktów. Mogą to zapewnić samochody- z chłodnią, 

lodówki, pojemniki z izolacją termiczną, wkładami termicznymi. 

8. W przypadku wystąpienia niezgodności mających wpływ na jakość zdrowotną przyjmowanych 

produktów, należy odmówić przyjęcia dostawy. 

9. Środki spożywcze przyjęte bez zastrzeżeń należy przetransportować do magazynów lub miejsca 

ich ekspozycji. 

 
10. Używany w pomieszczeniach magazynu sprzęt i naczynia powinny być w dobrym stanie 

technicznym, a także powinny być dezynfekowane przed i po każdym użyciu. Muszą być 

przechowywane czyste w wyznaczonym do tego celu miejscach (regały, szafki, półki). 

 
11. Przed ekspozycją towaru w miejsce do tego przeznaczone należy zdezynfekować powierzchnie 

użytkowe – czyli blaty, regały, półki, a także uchwyty lodówki, zamrażalki i szafek – te 

powierzchnie, które dotykane są dłońmi przez personel. 



 
12. Przed umieszczeniem towaru należy zdezynfekować opakowania produktów, w których zostały 

dostarczone. 

 
13. Temperatura, wilgotność, czas i inne parametry przechowywania poszczególnych rodzajów 

środków spożywczych powinny być zgodne z wymogami określonymi przez producenta i zgodne 

z oznakowaniem na ich opakowaniu. 

 
14. Zużyte opakowania, odpady środków spożywczych, zbędny sprzęt i naczynia, należy niezwłocznie 

usuwać z pomieszczeń magazynu. 

 

INSTRUKCJA ORAZ SPOSOBY DEZYNFEKCJI MASECZEK OCHRONNYCH 

 

W przypadku maseczek ochronnych profesjonalnych dokładna instrukcja odkażania znajduje się na 

opakowaniu lub na stronie internetowej producenta. Należy się ściśle do niej stosować, bo inaczej 

maseczka ochronna może stracić swoje właściwości i stać się bezużyteczna. 

 
Maseczki ochronne wielokrotnego użytku uszyte z materiału można dezynfekować: 

 
- spryskując płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu (min 60 proc.) po obu stronach, a następnie 

zostawić do wyschnięcia i wyprasować, 

- piorąc w pralce: maseczkę wkładamy do pralki w jednorazowych rękawiczkach. Rękawiczki trzeba 

zdjąć, a następnie dokładnie umyć ręce jeszcze przed zamknięciem pralki i uruchomieniem programu 

prania. Maseczka wielorazowa powinna być prana w temperaturze co najmniej 60o C przez co 

najmniej 45 minut - a jeszcze lepiej w 90 stopniach. Po wyschnięciu maseczkę należy uprasować – 

żelazko musi być ustawione na maksymalną temperaturę z użyciem pary wodnej z gotującej się 

wody. Cały proces nie powinien trwać dłużej niż 10 minut. 

 
UWAGA: Ten sposób, choć działa, nie jest czymś, co możemy robić niezliczoną liczbę razy. Jeśli 

stosujesz ten sposób na maseczce z papieru lub cienkiej tkaniny, pamiętaj, by po kilku procesach 

dekontaminacji wymienić maseczkę na nową, by ta zachowała swoją skuteczność. 

 

Tak zdezynfekowaną maseczkę ochronną trzeba przechowywać w czystym miejscu. Warto też 

pamiętać, że nawet najlepsza wielorazowa maseczka ochronna po dłuższym czasie traci swoje 

właściwości - w materiale mogą pojawić się drobne przetarcia, czy uszkodzenia, a szwy mogą się 

rozpruć. Dlatego co jakiś czas trzeba dokładnie obejrzeć maseczkę ochronną i w razie konieczności 

wymienić ją na nową. 

Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane w miejscu pracy powinny być wrzucane do 

pojemnika czy worka na odpady zmieszane. Należy je zebrać w workach, które po zawiązaniu 

wyrzucane są do pojemnika, czy worka na odpady zmieszane. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 2 do Procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa w Żłobkach Miejskich w 

Mielcu w związku z wystąpieniem COVID-

19 z dnia 01.09.2021r. 

 

 

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK      

 

  

1. W  przypadku epidemii choroby COVID -19 przenoszonej drogą kropelkową zabawki 

myjemy i dezynfekujemy codziennie  po każdym użyciu. 

2. Zabawki wrzucane są do zamykanego pojemnika i przekazywane do mycia i dezynfekcji. 

3. Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 

Etap pierwszy: Mycie, czyszczenie: 

• Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię zabawki przemyć ciepłą wodą z 

dodatkiem szarego mydła. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca – za pomocą małej 

szczoteczki należy wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie. 

Etap drugi: Dezynfekcja: 

• Zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci. 

• Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta. 

4. Zabawki, których nie można bezpośrednio umyć szarym mydłem ( bajeczki, kredki, zabawki 

elektroniczne) zabrudzenia należy przecierać lekko zwilżoną ściereczką, następnie przecierać 

chusteczką nasączoną   preparatem dezynfekującym. 

5. Cechy używanego preparatu: 

• powinien być bezwonny, 

• nie może podrażniać skóry, 

• nie powinien wymagać spłukiwania – w przypadku środka do dezynfekcji, 

• nie może niszczyć powierzchni, 

• powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo „nieszkodliwy dla 

dzieci”. 

6. Za mycie i dezynfekcję zabawek w żłobku odpowiadają pokojowe . 

7. Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek 

sprawuje kierownik żłobka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 3 do Procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa w Żłobkach Miejskich w 

Mielcu w związku z wystąpieniem COVID-

19 z dnia 01.09.2021r. 

 

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19 

 
1. Plac zabaw jest wyłączony dla rodziców/opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru 

dzieci i innych osób postronnych. 

 

2. Osoba wyznaczona dokonuje dezynfekcji znajdujących się urządzeń na placu zabaw (odnotowuje to 

w raporcie), przed bezpośrednim wyjściem podopiecznych, jak i po zakończeniu zabawy. 

 

3. Urządzenia trudne do dezynfekcji, zostają wyłączone z użytkowania, przez zabezpieczenie taśmą. 

 

4. Dzieci na plac zabaw wychodzą tylko z opiekunami, którzy są przypisani do danej grupy. 

 

5. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw, opiekunowie mają obowiązek czuwać nad ich bezpieczeń-

stwem. 

 

6. Wyjście grup odbywa się w systemie zmianowym. W przypadku wyjścia  więcej niż jedna grupa, 

opiekunowie mają obowiązek dopilnować aby dzieci nie mieszały się ze sobą i aby każda grupa 

przebywała w swojej strefie.  

 
7. Pracownicy pamiętają o zachowaniu dystansu miedzy sobą 1,5m, jeśli to niemożliwe używają środ-

ków ochrony osobistej ( maseczki, przyłbice). 

 

8. Dzieci wychodząc ze żłobka powinny trzymać się węża (jedno za drugim), bez tworzenia par i trzy-

mania się za ręce. Spacery i powroty do żłobka powinny się odbywać w takiej samej formie. 

 
9. Po powrocie ze spaceru opiekunowie dzieci pamiętają o umyciu im rąk ciepłą wodą, przy użyciu od-

powiedniego detergentu. 

 

10. Opiekunowie wracając do żłobka z placu zabaw, spaceru, pamiętają o myciu i dezynfekcji rąk zaraz 

po wejściu do budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 4 do Procedury 

zapewnienia bezpieczeństwa w 

Żłobkach Miejskich w Mielcu w 

związku z wystąpieniem COVID-

19 z dnia 01.09.2021r 
 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………………………. 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną  Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 

przebywa w izolacji i nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i 

inne nietypowe objawy). 

  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 

dziecka do Żłobka Miejskiego Nr ………………….. w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i naszych rodzin tj: 

- mimo wprowadzonych w żłobku obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję 

sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19, 

- w sytuacji wystąpienia zakażenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, przedszkole może zostać  

zamknięte, a wszyscy wymienieni i ich bliscy mogą zostać skierowani na kwarantannę, 

- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta 

zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium lub  w wyznaczonym miejscu 

wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, 

-  w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, niezwłocznie o tym fakcie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun; ponadto rodzic zostanie poinformowany o konieczności kontaktu z lekarzem 

pediatrą. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka  Covid-19, nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z 

obecnej sytuacji w kraju. 

  

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem 

sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do żłobka tylko i wyłącznie zdrowego dziecka oraz 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych 

oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do 

niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

  

Zobowiązuję się do poinformowania kierownika placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach 

w sytuacji zdrowotnej odnośnie Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie 

objęty izolacją lub zachoruje na Covid – 19. 

  

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka 2 x dziennie                       

                                                                                  

 

 …………………………………………… 

                                                                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 


