
                                                                                         Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora 
Żłobka Miejskiego Iskierka w Skierniewicach nr 11  z dnia 30   sierpnia 2021r. 

                                                                                          

 

Procedura pobytu dziecka w żłobku , 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 pobytu dzieci i pracowników żłobka, 

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

dziecka w żłobku. 

 

Zakres Procedury 

Niniejszy dokument reguluje zasady bezpiecznego pobytu dziecka w żłobku. 

Osoby podlegające procedurze 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani opiekunowie grup, wszyscy pracownicy 

Żłobka Miejskiego w Skierniewicach. 

Opis procedury: 

1. Dziecko po przyjęciu  przez opiekuna i pomiarze temperatury zostaje odprowadzone 

do swojej grupy. 

2. Nie zaleca się łączenia grup( zbiorówki). 

3. Po wejściu na salę myje ręce. 

4.  W grupie przebywa zalecana liczby dzieci i  opiekunów. 

5. Po wejściu na salę pobytu pozostaje w grupie rówieśniczej zbliżonej wiekowo,  

pod opieką tych samych opiekunów. 

6. Wszystkie czynności dnia codziennego( zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, spożywanie 

posiłków, czynności higieniczne, leżakowanie) odbywa się  w pomieszczeniach 

przeznaczonych dla jednej grupy dzieci i opiekunów. 



7. Grupa dzieci nie ma kontaktu z personelem kuchennym, sprzątającym oraz z inną 

grupą dzieci, wyjątek stanowi filia ul. Wańkowicza z powodu warunków lokalowych. 

8. Wszystkie czynności w sali wykonują opiekunowie( bieżące utrzymanie czystości, 

dezynfekcja sprzętu, przekazanie zabawek do mycia i dezynfekcji, wietrzenie sali). 

9. Posiłki dostarczane są do rozdzielni, następnie porcjowane wydawane są przez okno 

podawcze bez kontaktu bezpośredniego personelu rozdzielni i kuchni z opiekunami  

i dziećmi, wyjątek stanowi filia ul. Wańkowicza z powodu warunków lokalowych 

( posiłki są rozwożone po salach). 

10. Po zakończeniu posiłków opiekunowie oddają brudne naczynia do zmywalni przez 

okna podawcze bez kontaktu z personelem rozdzielni. W fili żłobka ul. Wańkowicza 

brudne naczynia są zabierane z sal  przez wyznaczoną osobę. 

11. Po posiłkach opiekunowie porządkują miejsce spożywania posiłków, dezynfekują 

stoliki i krzesła zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami HACCP. 

12. Wszystkie posiłki przygotowane są zgodnie z obwiązującymi normami. 

13. Pomieszczenia sanitarne i sprzęty przynależne do danej grupy są na bieżąco 

dezynfekowane po każdorazowym użyciu( nocniki, sedesy, umywalki, przewijaki, 

stoliki, zabawki), zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami HACCP. 

14. Na salach pobytu nie ma dywanów, wykładzin dywanowych, siedzisk materiałowych. 

15. Do siedzenia dla dzieci przeznaczone są krzesła zmywalne oraz krążki- siedziska  

z materiałów zmywalnych. 

16.  Każde dziecko ma na stałe przypisany leżak i pościel. 

17.  W okresie zapobiegania Covid-19 dzieci w żłobku nie myją zębów. 

18. Przed zajęciami plastycznymi dzieci myją ręce. 

19. Materiały użyte do prac plastycznych  po użyciu i oznakowaniu datą użycia pozostają 

w kwarantannie 2 dni.   

20. Sprzęty sportowe, instrumenty muzyczne po zajęciach podlegają myciu i dezynfekcji 

zgodnie z obowiązującymi procedurami HACCP. 

21. Sala pobytu dzieci jest wietrzona co godzinę. W sezonie zimowo- jesiennym wietrzenie 

odbywa się w czasie nieobecności dzieci na sali (filia ul. Pomologiczna, ul. Wańkowicza) 

lub uruchomiona jest w trybie ciągłym wentylacja nawiewno- wywiewna( żłobek ul. 

Rawska 58).  

22. Na sali żłobkowej znajdują się tylko te zabawki, które można skutecznie myć  

i dezynfekować. 

23. Książki, plansze, plakaty  dla dzieci wykorzystywane w zajęciach dydaktycznych 

znajdują się wyłącznie do dyspozycji opiekuna.  Po zajęciach, po oznakowaniu datą 

użycia są przekazywane do kwarantanny na 2 dni.   

24. W trakcie pobytu dziecka w żłobku opiekun dba o higienę i bezpieczeństwo dziecka 

( częste mycie rąk, organizacja zajęć ograniczająca bezpośredni kontakt dzieci między 

sobą). 

25. Opiekun dba o zachowanie higieny i dystansu podczas toalety i nocnikowania. 



26. Po każdym skorzystaniu z nocnika/ sedesu/ przewijaka należy wykonać mycie  

i dezynfekcję w/w sprzętów i pomieszczeń. Osoby odpowiedzialne za te czynności  

to woźne i opiekunowie. Czynności te należy wykonać zgodnie z instrukcja HACCP. 

27. Pieluchy zużyte należy umieszczać w koszach przeznaczonych na brudne pieluchy  

jednorazowe znajdujące się w łazienkach, należy również zwracać na poziom 

przepełnienia kosza z pieluchami do ¾ pojemnika. W koszach tych umieszczamy 

również brudne chusteczki do pielęgnacji oraz brudne rękawiczki. Kosze opróżniane są 

zgodnie z instrukcją HACCP.  

28. W trakcie pobytu realizowany jest plan dydaktyczny, zgodnie z  rocznym planem  pracy 

dydaktyczno- wychowawczej. 

29. W trakcie pobytu dziecka zachowany jest  żłobkowy rytm dnia. 

30. Grupa dzieci może korzystać w ciągu dnia z placu zabaw pod warunkiem przestrzegania 

instrukcji korzystania z placów zabaw w okresie epidemicznym. 

31. Opiekunowie są wyposażeni w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne. 

32. Opiekunowie pracują zawsze w tej samej grupie dzieci. 

33.  W przypadku nieobecności opiekuna do grupy dochodzi dodatkowy opiekun. 

34. W przypadku nieobecności dziecka rodzic ma obowiązek poinformować placówkę   

o przyczynie nieobecności dziecka. 

35. Rodzic jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania w/w procedury.   

36. 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. 

 

 

 

 

 

 


