
 

                                                                                         Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora 
Żłobka Miejskiego Iskierka w Skierniewicach nr 11   z dnia 30 sierpnia  2021r. 

 

 

             Procedura bezpieczeństwa( zasady zachowania, stosowania procedur,  
zachowanie dystansu społecznego dla pracowników żłobka, osób 

współpracujących, rodziców/opiekunów dzieci) w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 

 

Podstawa prawna: 

 

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r.  

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

- Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 DZ. U. 2011 NR 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami. 

 

 

Cel procedury 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników żłobka, 

zmniejszających ryzyko zakażenia i zachorowania na COVID-19 poprzez ustalenie zasad 

zachowania, stosowania procedur, dystansowania pracowników, osób z zewnątrz 

współpracujących z placówką, rodziców/ opiekunów. 

 

Zakres Procedury 

Niniejszy dokument reguluje zasady zachowania pracowników wszystkich pionów żłobka, 

stosowania odpowiednich procedur, zachowania  dystansu między pracownikami oraz 

określenia miejsca pracy poszczególnych pracowników . Przy ustalaniu stref pracowniczych  

i liczby pracowników uwzględniono powierzchnię pomieszczenia i możliwość zachowania 

dystansu. Procedura reguluje również zachowania rodziców/opiekunów oraz osób z zewnątrz 

współpracujących z placówką. 

 

 

 

 



Osoby podlegające procedurze 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Żłobka Miejskiego 

w Skierniewicach, rodzice/opiekunowie dzieci oraz osoby współpracujące z placówką. 

 

 

 

Opis procedury: 

 

1.Każdy pracownik ma zapewnione środki ochrony osobistej(maski, rękawiczki), w razie 

potrzeby fartuchy ochronne) oraz ciągły dostęp do środków higienicznych  

i dezynfekcyjnych( mydło, mydło antybakteryjne, płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji 

powierzchni). 

2. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania środków higienicznych i dezynfekcyjnych 

zgodnie z zaleceniami GIS oraz do noszenia środków ochrony osobistej w sytuacji braku 

możliwości zachowania dystansu społecznego. 

3.Opiekunowie, pracownik medyczny i inni pracownicy wykonujący pracy higieniczno- 

pielęgnacyjne u dzieci bezwzględnie zakładają rękawice oraz fartuchy ochronne. 

4.Każdy pracownik zobowiązany jest do utrzymania dystansu społecznego(1,5- 2m). 

5.Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy ma mierzoną temperaturę termometrem 

bezdotykowym. Codzienny pomiar temperatury jest rejestrowany w karcie pomiaru 

temperatury pracowników. Wynik pomiaru powyżej 37,5 stopni C powoduje niedopuszczenie 

pracownika do pracy. 

6.Pracownik u którego pomiar temperatury wskazuje więcej niż 37,5 stopni C niezwłocznie 

zasięga porady lekarskiej i informuję pracodawcę o przyczynie podwyższonej temperatury 

ciała, jeżeli zachodzi potrzeba dalszy tok postępowania jest uzgadniany z PPIS  

w Skierniewicach. 

7.Zostają wydzielone strefy dla poszczególnych pionów pracowników: 

a) administracja( pokój głównej księgowej – 2 osoby z zachowaniem dystansu,  pokój kadry 

płace- 2 osoby z zachowaniem dystansu, pokój zastępcy dyrektora- 1 osoba, pokój dyrektora-  

1 osoba, pokój intendenta- 1 osoba,  

b) warsztat- 2 osoby z zachowaniem dystansu, 

c) kuchnia- 3 osoby z zachowaniem dystansu,  

d) rozdzielnie posiłków- 1 osoba, 

e) zmywalnie brudnych naczyń- 1 osoba, 

f) pralnia- 2 osoby z zachowaniem dystansu, 

g) pokoje socjalne- 2 osoby z zachowaniem dystansu, 

h) sale pobytu dzieci- 2 opiekunów zachowaniem dystansu , 

i) szatnie personelu- 1 osoba. 

8.Głównym wejściem do żłobka wchodzą i wychodzą tylko dzieci z rodzicem lub opiekunem.  

9. Rodzic opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko może wejść do szatni  

po zdezynfekowaniu rąk i założeniu własnej maseczki. 



10. W szatni jednocześnie może przebywać: 

Żłobek Rawska  – 10 rodziców/ opiekunów z dziećmi, zachowując dystans społeczny, 

Filia Pomologiczna- 5 rodziców/ opiekunów z dziećmi, zachowując dystans społeczny, 

Filia Wańkowicza - 3 rodziców/ opiekunów z dziećmi, zachowując dystans społeczny. 

11. Za przestrzeganie liczby osób w szatniach i stosowanie procedury dezynfekcji rąk  

i zasłaniania twarzy w każdej placówce są odpowiedzialne wyznaczone osoby. 

12.Personel kuchenny i pracownicy rozdzielni/zmywalni wchodzą i wychodzą wejściem 

kuchennym. 

13.Opiekunowie, pracownicy administracji, pracownicy techniczni, woźne wchodzą  

i wychodzą wejściem awaryjnym w korytarzu administracji. 

14. Osoby z zewnątrz mają ograniczony dostęp do żłobka. Drzwi wejściowe są zamykane  

o godzinie 8.30. a otwierane o godzinie 15.00. w pozostałym czasie osoby przychodzące 

korzystają z domofonu  lub dzwonka przed głównym wejściem do żłobka. 

15. Jeżeli osoba z zewnątrz musi wejść do pomieszczeń żłobka zobowiązana jest do dezynfekcji 

rąk i założenia maseczki .  

16. Strefy żłobka  zostały oddzielone i oznakowane. 

17.Strefa izolacji jest oddzielona od pozostałych stref. Dostęp do niej mają jedynie 

opiekunowie z grup, pracownik medyczny, dyrektor żłobka).  Bezpośrednie wyjście z izolatki  

przebiega bez kontaktu z innymi drogami wejścia lub wyjścia. 

18.Personel sprzątający wykonuje czynności porządkowe- dezynfekcyjne w ciągach 

komunikacyjnych, łazienkach personelu, szatniach i pokojach administracyjnych bez kontaktu 

z innymi pracownikami( instrukcja HACCP). 

19.Sale pobytu sprzątane i dezynfekowane są po wyjściu dzieci do domu, zgodnie z instrukcją 

HACCP.  

20. Szatnia dzieci sprzątana i dezynfekowana jest po przyjęciu dzieci do żłobka i po wydaniu 

dzieci zgodnie a instrukcją HACCP. 

21. Jeżeli zachodzi potrzeba wejścia na salę dzieci lub do łazienek dzieci czynności porządkowe 

należy wykonać interwencyjnie w czasie nie dłuższym niż 15 minut.  

22.Pracownicy  poszczególnych pionów  w trakcie pracy porozumiewają się  za pośrednictwem 

telefonów. 

23.Pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania w/w procedury, stosując 

odpowiednie instrukcje HACCP związane z w/w zasadami. 

24.Procedura obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2021r.  do odwołania  i zostaje wprowadzona 

Zarządzeniem Dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka  Nr 11  z dnia    

30 sierpnia 2021r. 

 

 

 

 

 


