
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
dotyczące zasad funkcjonowania żłobka i bezpiecznego przebywania w nim

dzieci oraz pracowników.
Opracowane na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 maja 2020 r.

1. Przed  przyjęciem  dziecka  do  żłobka  rodzic  jest  zobowiązany  do  wypełnienia  ankiety
o stanie  zdrowia  dziecka  oraz  jego  rodziny,  z  którą  jest  w  bezpośrednim  kontakcie.
Załącznik Nr 1. 

2. Rodzice oświadczają o tym, że znają czynniki ryzyka oraz że ponoszą odpowiedzialność za
przekazanie dzieci do placówki.(Załącznik Nr 2.)

3. Do  żłobka  może  uczęszczać  jedynie  dziecko  zdrowe,  bez  objawów  chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

4. Dzieci przyprowadzane i odbierane mogą być tylko przez dorosłe osoby zdrowe, zawsze
przez tę samą osobę.

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.

6. Rodzice  i  opiekunowie  przyprowadzający/odbierający  dzieci  mają  zachować  dystans
społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący minimum 2 m.

7. W palcówce może przebywać 1 osoba (dziecko i  pracownik) na 4 m2  ,  co oznacza ,  że
w poszczególnych  grupach  może  być  przyjętych  8  dzieci  i  pracować  2  opiekunki,
z wyłączeniem grupy 4. , w której może przebywać 6 dzieci i 2 opiekunki.

8. W sali , w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać i zdezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki).

9. Zobowiązuje  się  rodziców/opiekunów  dziecka  do  zaopatrzenia  dziecko  w  kapcie
antypoślizgowe. Dziecko nie może chodzić boso, czy w skarpetkach z powodu usuniętych
dywanów.

10. Dziecko  nie  powinno  zabierać  ze  sobą  do  placówki  i  z  placówki  niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek.

11. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
12. W trakcie wykonywania pracy należy unikać kontaktu z inną grupą. 
13. W ogrodzie żłobka może przebywać w tym samym czasie tylko jedna grupa dzieci.
14. Personel kuchenny, administracji i konserwator nie może kontaktować się z dziećmi oraz

personelem opiekującym się dziećmi.
15. Obowiązuje procedura przyjęcia dziecka do placówki. Załącznik Nr 3. 
16. Należy prowadzić rejestr osób przebywających w placówce: dane dziecka, rodzica/opiekuna

dziecka, pracownicy według listy obecności. Załącznik Nr 4.
17. W razie zachorowania dziecka, dziecko należy umieścić w izolatce, gdzie zostanie objęte

indywidualną opieką. Załącznik Nr 5.
18. Przed  wejściem do żłobka  należy  zdezynfekować  ręce  płynem dezynfekcyjnym do  rąk.

Rodzic/opiekun  dziecka  ma  obowiązek  noszenia  maseczki  ochronnej  na  twarzy
i postępować zgodnie z zaleceniem personelu.

19. Jednocześnie w pomieszczeniu wózkowni może przebywać 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. 
20. Oczekując na wejście do placówki należy zachować odstęp 2 m od innej osoby.
21. Po  wejściu  do  budynku  żłobka  w  holu  na  parterze  może  przebywać  3  osoby  dorosłe

i 3 dzieci, a w holu I piętra może przebywać 1 osoba dorosła i 1 dziecko.
22. Personel przyjmujący i wydający dzieci jest zabezpieczony fartuchem z długim rękawem,

maseczką ochronną na twarz oraz na dłoniach ma rękawiczki.
23. Personel  pracujący  z  dziećmi  w  sposób  szczególny  przywiązuje  uwagę  do  częstego

i prawidłowego mycia rąk własnych i dzieci przebywających pod jego opieką.



24. Wszystkie  powierzchnie  dotykowe,  takie  jak:  klamki,  poręcze,  włączniki,  blaty  należy
dezynfekować  3  razy  w  ciągu  dnia  pracy  oraz  w  przypadkach  koniecznych  płynem
dezynfekcyjnym z roztworem 70 % alkoholu.

25. Wykonane czynności dezynfekcyjne należy zapisać na karcie kontrolnej wykonanych prac
higieniczno-porządkowych. Załącznik Nr 6.

26. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się  na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji.  Ważne  jest  ścisłe  przestrzeganie  czasu
niezbędnego  do wywietrzenia pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone
na wdychanie oparów środka służącego do dezynfekcji.

27. Personel  opiekujący  się  dziećmi  i  pozostali  pracownicy  są  zaopatrzeni  w indywidualne
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy
z długim rękawem do użycia w razie konieczności, adekwatnie do aktualnej sytuacji.

28. Toalety mają być dezynfekowane co najmniej po każdym użyciu i w razie potrzeby, jednak
nie mniej niż 4 razy w ciągu dnia pracy, każdorazowo na zakończenie dnia pracy środkami
dezynfekcyjnymi na bazie chloraminy

29. Przygotowanie  posiłków  ma  odbywać  się  w  reżimie  sanitarnym.  Personel  kuchni  ze
szczególną ostrożnością przygotowuje posiłki.  Należy zwracać uwagę na staranne mycie
opakowań,  produktów  spożywczych,  stanowisk  pracy,  sprzętu  kuchennego,  naczyń
i sztućców. 

30. Pracownik kuchni do pracy zgłasza się zdrowy. Przestrzega prawidłowego mycia rąk i ich
dezynfekcji zgodnie z instrukcją umieszczoną przy stanowisku mycia rąk.

31. W czasie wykonywania pracy personel stara się zachować odstępy między sobą.


