
                                                                                         Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora 
Żłobka Miejskiego Iskierka w Skierniewicach nr 11  z dnia 30 sierpnia 2021r. 

 

Procedura korzystania z placów zabaw, 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 korzystania z placów zabawa w żłobku, 

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

przebywania, mycia i dezynfekcji placów zabaw. 

 

Zakres Procedury 

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania, mycia i dezynfekcji placów zabaw. 

Osoby podlegające procedurze 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są opiekunowie grup, wszyscy pracownicy 

Żłobka Miejskiego w Skierniewicach oraz rodzice. 

 

 

 

Opis procedury: 

 

1. W Żłobku Miejskim przy ul. Rawskiej 58 znajdują się 4 odrębne place zabaw. 

2. W Filii żłobka przy ul. Pomologicznej znajduje się 1 plac zabaw. 

3. Filia żłobka przy ul. Wańkowicza  nie dysponuje placem zabaw dla dzieci. 

4. W jednym czasie z  jednego placu zabaw może korzystać 1 grupa.  

5. Piaskownice na placu zabaw na czas epidemii są wyłączone z użytkowania. 

6. Pozostałe urządzenia na placach zabaw można skutecznie myć i dezynfekować. 

7. Elementy, które nie dają się skutecznie umyć i zdezynfekować zostają 

zabezpieczone taśmą lub zawinięte streczem( np. liny). 



8. Przed rozpoczęciem zabawy na placu opiekun sprawdza czy wszystkie urządzenia 

są czyste( rejestr mycia i dezynfekcji) oraz zabezpieczone taśmą lub streczem. 

9. Dzieci przebywające pod opieką opiekuna nie mogą w trakcie pobytu na palcu 

kontaktować się z inną grupą, innymi opiekunami i pracownikami żłobka. 

10. Po zakończonej zabawie osoba wyznaczona myje urządzenia detergentem 

następnie  dezynfekuje środkiem do tego przeznaczonym zgodnie z Instrukcją 

HACCP. 

11. Wszystkie czynności mycia i dezynfekcji rejestruje w Rejestrze mycia i dezynfekcji( 

Rejestr HACCP). 

12. Po powrocie na salę pobytu dzieci dokładnie myją ręce. 

13. Na place zabaw nie mają wstępu rodzice, a także pracownicy żłobka, za wyjątkiem 

opiekunów grup i pracownika wyznaczonego do mycia i dezynfekcji. W nagłych 

wypadkach dostęp ma dyrektor i pracownik medyczny. 

14. Procedura korzystania z placów zabaw obwiązuje wszystkich pracowników żłobka 

oraz rodziców. 

15. 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. 

 

 

 


