Procedura funkcjonowania
Niepublicznego Żłobka Happy House
przy ul. Wrocławskiej 83b w Kiełczowie
w czasie pandemii wirusa SARS CoV-2
wyłowywującego chorobę COVID-19

Podstawa prawna:
- Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 DZ. U. 2011 NR 45 poz. 235 z późniejszymi
zmianami.
-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.
- Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Niepubliczny Żłobek Happy House w Kiełczowie w stanie zagrożenia
epidemicznego pracuje we własnej lokalizacji ul. Wrocławska 83b
Godziny otwarcia placówki : 630 – 1700
ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO ŻŁOBKA

I.
1.
II.

Od 2 lipca 2020 r. do żłobka mogą uczęszczać wszystkie zapisane do placówki dzieci.
ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczanych godzin przyprowadzania i
odbierania dziecka.
2. Przyprowadzanie dziecka do placówki wyłącznie w godz. 630 – 900.
3. W okresie adaptacyjnym godziny przyprowadzania i odbioru dzieci są ustalane indywidualnie
w grupach. Po okresie adaptacji obowiązują godziny 630 do 900
4. Odbieranie dzieci możliwe będzie w godzinach 1330 do 1700.
5. Do grupy przyporządkowani są ci sami i stali opiekunowie – opiekunki pracujące na zmianę,
wykonują obowiązki związane z funkcjonowaniem grupy.
6. Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o aktualne wytyczne przeciwepidemiczne
Głównego Inspektora Sanitarnego dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
7. Między dziećmi należy w miarę miarę możliwości, zachować dystans szczególnie podczas
posiłków oraz leżakowania.
8. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie będzie można skutecznie myć i
dezynfekować.

9. Liczba utworzonych grup w placówce zależna jest od możliwości organizacyjnych
zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
10. Dziecko nie może zabierać ze sobą do żłobka żadnych przedmiotów ani zabawek.
ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z
niepełnosprawnością.(Smoki, gryzaki należy przekazać pierwszego dnia pobytu w placówce w
zamkniętym pojemniku, podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.)
11. W żłobku zastosowany jest system wentylacji nawiewno - wywiewnej, który zapewnia ciągłą
wymianę powietrza. Oczyszczacze powietrza będą pracowały w sposób ciągły.
12. Plac zabaw i taras będą czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane po każdym
wyjściu dzieci przez wyznaczonego pracownika.
13. Należy ograniczyć kontakt personelu pomocniczego, kuchennego oraz administracyjnego z
dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie 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, dezynfekcja rąk – z
wykorzystaniem stacji do dezynfekcji rąk ustawionej w holu żłobka.
15. Do żłobka może uczęszczać tylko i wyłącznie dziecko bez żadnych objawów chorobowych,
pomiar temperatury będzie dokonywany termometrem bezdotykowym. Norma graniczna
temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 37,5o C. Opiekun sprawdza temperaturę przed
lub w trakcie pierwszego posiłku każdemu dziecku oraz w przypadku zauważenia
niepokojących objawów. Opiekunki będą prowadziły rejestr pomiaru temperatury.
16. Dzieci w żłobku nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.
17. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
19. Opiekunowie utrzymują dystans między sobą minimum 1,5 m.
20. Przebywanie osób trzecich w żłobku jest ograniczone. W razie konieczności z zachowaniem
środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby
zdrowe.
21. W żłobku wyznaczone jest miejsce izolacji dla dzieci przejawiających objawy chorobowe z
zachowaniem 2m odległości od innych osób.
22. Po umieszczeniu dziecka w izolatce niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w
celu pilnego odebrania dziecka.
23. W przypadku umieszczenia dziecka w izolatce każdorazowo wyznaczona opiekunka
zobowiązana jest do sporządzenia notatki służbowej oraz poinformowania przełożonego o
zaistniałej sytuacji.
III.
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HIGIENA, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby
dorosłe.
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.
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.
Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu.
Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, przyłbice.
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 przepajane 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. Posiłki odbierane są przez pomoc techniczną na wózku kelnerskim wystawionym za drzwi
kuchni, transportowane do rozdzielni gdzie są wydawane na osobno przygotowywanych
wózkach kelnerskich na grupę.
4. Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki
szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce, myte
w
0
temperaturze min. 60 z dodatkiem detergentu lub wyparzane.

V. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU
ŻŁOBKA
1. Pracę w żłobku podejmują jedynie osoby zdrowe przez co rozumie się 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. Przed rozpoczęciem pracy wykonywany jest u pracownika pomiar temperatury.
3. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu
powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
4. W żłobku wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji osoby przejawiającej objawy
chorobowe.
5. Pracownicy żłobka są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwonią po numer 999 lub 112
i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
6. W żłobku w widocznym miejscu umieszczone są numery telefony do służb medycznych i
stacji sanitarno – epidemiologicznej.
7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy.
Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.
8. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
9. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i
dezynfekcji powierzchni dotykowych.
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie żłobka należy stosować się
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
11. 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 zarażony.

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 dziecku termometrem bezdotykowym przez
pracowników żłobka oraz deklarują, sprawdzenie temperatury dziecka przed odprowadzeniem
do placówki.
3. Rodzice zobowiązują 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 do podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem
powyższe punkty, jednocześnie przyjmując do wiadomości i stosowania zapisów niniejszej
procedury.

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

Data 01.10.2020 r.

