Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2020
Dyrektora GŻ w Sośniach
z dnia 27.08.2020r.

Procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w żłobku w okresie
zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19
Gminny Żłobek w Sośniach
wrzesień 2020r.
W Gminnym Żłobku w Sośniach na czas zagrożenia epidemicznego w kraju obowiązują wewnętrzne
przepisy dotyczące organizacji i bezpieczeństwa osób przebywających na jej terenie. Przepisy te
zawierają wytyczne MEN, MZ i GIS opracowane dla publicznych i niepublicznych szkół
i
placówek.

Organizacja procesu opiekuńczego:
1. W czasie zagrożenia epidemicznego Gminny Żłobek w Sośniach funkcjonuje zgodnie z
wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. opracowanymi m.in. dla
żłobków.
2. Do żłobka może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Jeżeli w domu
przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
3. Nauczyciele w pierwszym dniu przyjścia dzieci do żłobka przeprowadzają pogadankę
dotyczącą zasad obowiązujących w żłobku, niemniej nauczyciel powinien tak przeprowadzić
pogadankę, by nie wywołać w dzieciach lęku.
4. Należy do niezbędnego minimum ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce.
5. Dzieci mają do dyspozycji 2 sale - tzw. salę zabaw i salę do spożywania posiłków.
6. Na każde dziecko w grupie powinno przypadać 1,5m2 powierzchni.
7. Opiekunowie dzieci powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni
żłobka wynoszący min 1,5m.
8. Rodzice przyprowadzają dzieci do żłobka z zachowaniem reżimu sanitarnego: dezynfekcja rąk
przy wejściu, osłona ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 2m.
9. Rodzic powinien w każdej przestrzeni podmiotu zachować dystans społeczny w odniesieniu
do pracowników żłobka, dzieci i innych rodziców wynoszący minimum 2m.
10. Rodzicom nie wolno wchodzić do sal. Wyjątkiem są pojedyncze przypadki związane
z trudnościami adaptacyjnymi dzieci nowo przyjętych. Mogą one przebywać na terenie
placówki z zachowaniem sanitarnego reżimu ( brak jakichkolwiek objawów chorobowych,
dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa maseczką, zachowanie dystansu społecznego co
najmniej 2m).
11. Zgodnie z wytycznymi GIS należy ograniczyć do minimum dzienną liczbę rodziców/
opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny.
12. Rodzic z opiekunką w sprawach dotyczących dziecka może komunikować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie

13. Sale są przygotowane zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 2 lipca 2020r. i jego późniejszymi
zmianami. Zostały z niej usunięte wszystkie zabawki, sprzęty, które trudno zdezynfekować:
pluszaki, książki, puzzle, dywany.
14. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do żłobka niepotrzebnych zabawek i innych
przedmiotów.
15. W salach pracownicy żłobka dbają o właściwą dezynfekcję sal: zmywanie blatów stolików,
krzeseł, dezynfekowanie klamek, włączników i innych przedmiotów często dotykanych przez
dzieci.
16. Toalety są odkażane kilka razy w danym dniu.
17. Korytarz jest dezynfekowany rano po przyjęciu dzieci do żłobka, po wyjściu grupy na
podwórze i w razie potrzeby.
18. Wielokrotnie w ciągu dnia pracownik obsługi dezynfekuje klamki, poręcze, domofon itp.
19. Zabawki użyte przez dziecko do zabawy będą odkładane, czyszczone i dezynfekowane. Do
ponownego użycia po dezynfekowaniu będą przekazane następnego dnia.
20. Przybory szkolne ( kredki itp.) są przyporządkowane dla każdego dziecka, które ten wkłada do
swojego pudełka. Po skończonych zajęciach przybory są dezynfekowane.
21. Sale dydaktyczne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. W razie konieczności wietrzenia
podczas zajęć, dzieci mogą przejść do drugiej sali.
22. Dzieci mogą korzystać z wody pitnej w sali tylko pod nadzorem opiekuna. Po każdym użyciu
kubek jest wrzucany do odpowiedniego pojemnika, gdy się zapełni, opiekunka wystawia go
na korytarz. Obsługa przenosi kubki w pojemniku do kuchni, tu są wyparzane w temperaturze
min. 60 stopni.
23. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu
wymaganej odległości od osób trzecich.
24. W czasie trwania epidemii nie organizuje się wycieczek, wyjść poza teren żłobka ( typu
poczta, straż pożarna,..), nie organizuje się w żłobku różnych uroczystości.
25. Dzieci żłobka przebywają wyłącznie na swoim placu zabaw.
26. Plac zabaw jest dezynfekowany rano i po pobycie na nim dzieci.
27. Personel kuchni nie powinien kontaktować się z dziećmi.
28. Pomiar temperatury ciała dziecka – za zgodą rodzica - będzie przeprowadzany, jeśli
zaistnieje taka konieczność .
29. W celu szybkiej , skutecznej komunikacji żłobka z rodzicami/ opiekunami dziecka
zobowiązuje się opiekunki do uaktualnienia numerów telefonów, a rodziców do
każdorazowego ich odbierania / odczytywania wiadomości z żłobka/ sekretariatu szkoły.
30. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 2m odległości od
innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania
dziecka z podmiotu.

Zasady obowiązujące przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków:
1. Przy przygotowaniu posiłków obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo należy
wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia przed epidemią
pracowników – wielokrotne korzystanie z płynów dezynfekujących, wielokrotne
dezynfekowanie blatów i innych sprzętów.
2. Personel powinien wykazać szczególną dbałość o higienę – częste mycie rąk, zakładanie
rękawiczek jednorazowych, w razie potrzeby maseczek na usta i nos.
3. Osoba dostarczająca rano produkty zostawia je przy wejściu do kuchni. Nie może
wchodzić na teren podmiotu. Produkty należy wypakować w przeznaczonym do tego
miejscu w rękawiczkach, w razie potrzeby opakowania produktów należy umyć,
wydezynfekować.
4. Starannie pod gorącą, bieżącą wodą myjemy owoce i inne warzywa, które spożywają
dzieci bez obróbki termicznej.
5. Naczynia brudne opiekunka dzieci układa na wózek i wystawia go na korytarz, obsługa
przewozi go do pomieszczenia przeznaczonego do zmywania. Naczynia są wyparzane w
temperaturze min. 60 stopni. Wózek każdorazowo jest dezynfekowany.
6. Personel kuchni w razie potrzeby kontaktu z przedstawicielem firmy dowożącej produkty
jest zobowiązany stosować zabezpieczenia osobiste w postaci maseczki, przyłbicy.
7. Przed rozwiezieniem posiłków osoba do tego wyznaczona myje dokładnie ręce
i przewozi przygotowany posiłek do drzwi sali. Opiekunka dzieci odbiera wózek
i wjeżdża nim na salę.
8. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach, które uprzednio zostały starannie wymyte
i wydezynfekowane.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu






Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu
powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
W żłobku jest wyznaczone pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący,
w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów
chorobowych.
W procedurach postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na
COVID-19, uwzględniono następujące założenia:

1. Pracownicy/obsługa podmiotu została poinstruowana, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się
stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących
przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, należy wstrzymać
przyjmowanie dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6. W wytycznych przeciwepidemicznych rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym
samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o
zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych
na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.

