
Załącznik  
do zarządzenia nr 12/2020 z dnia 27 sierpnia  
Dyrektora Żłobka Miejskiego  w Braniewie 

 
Procedury bezpieczeństwa 

w Żłobku Miejskim w Braniewie 
od 1 września 2020 r. 

 

Organizacja zajęć w placówce : 
 Do żłobka może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w warunkach domowych. 

 Dzieci mogą być przyprowadzane do żłobka i z niego odbierane przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze żłobka 
opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 
w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynku zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 
instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkich wchodzących do budynku  
zobowiązuje się do korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

 Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci do żłobka i do przedszkola, wchodzą wejściem 
głównym od strony sklepu ABC. Przebierają dzieci w szatni. Najpierw przekazują dziecko 
pod opiekę wyznaczonej osobie w przedszkolu, następnie odprowadzają dziecko do grupy 
w żłobku. 

 Ustala się godziny przyjmowania i odbierania dzieci w żłobku i obliguje rodziców do 
przestrzegania wyznaczonych godzin:  

a) Przyprowadzanie dzieci do żłobka w godzinach 6:30 - 8:00, 
b) Odbieranie dzieci w godzinach 14:15 - 16:30.  

 Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
żłobka ( szatni), zachowując zasady: 
 
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
c) dystansu od pracowników żłobka min. 1,5 m,  
d) dzieci są przyprowadzane i odbierane z sali zajęć od opiekunek,  
e) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Ogranicza się przebywanie w żłobku osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
lub dezynfekcja rąk) tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych i w wyznaczonych obszarach. 

 Mierzy się temperaturę, termometrem bezdotykowym, wszystkim pracownikom oraz 
rodzicom i dzieciom, które przejawiają objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg 
oddechowych.  

 Jeżeli pracownik żłobka zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności; 



a) izoluje się dziecko w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób,  

b) niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze 
żłobka (rekomendowany własny środek transportu), 

c) rodzic zobowiązany jest udać się do lekarza POZ, lekarz dokonuje diagnozy dziecka, 

d) w przypadku pozytywnego testu na COVID-19 rodzic lub powiatowa stacja sanitarno – 
epidemiologiczna informują żłobek o zakażeniu. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

 W salach, używany sprzęt, przybory do ćwiczeń, meble, stoliki oraz podłogę myje się 
detergentem po każdym dniu zajęć lub częściej w zależności od potrzeb.   

 Wietrzy się sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,  a w razie potrzeby  
częściej. 

 Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu na terenie placu zabaw lub spacery w pobliżu żłobka 
z zachowaniem aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 
publicznej. 

 Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia 
i gry kontaktowe.  

 Dziecko nie przynosi ze sobą do żłobka niepotrzebnych przedmiotów, własnych zabawek.  

 Dzieci mogą korzystać z dystrybutorów wody w salach zajęć wyłącznie pod nadzorem 
opiekunki. Nie korzysta się z dystrybutora wody na placu zabaw. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji powinni ograniczyć kontakty z dziećmi oraz 
opiekunkami. 

Rodzicu, 
 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż 

dyrektorowi lub opiekunce istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  

 Nie posyłaj dziecka do żłobka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 
sanitarnych i lekarza. 

 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do żłobka niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.  

 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  
czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się  
przez obserwację dobrego przykładu. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej w Braniewie, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  



 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice dzieci, wchodzące do żłobka zobowiązane są 
dezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne, zakryć usta i nos oraz nie 
przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

 Wszyscy pracownicy i dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po 
przyjściu do żłobka, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu 
z toalety. Opiekunka organizuje i pomaga dzieciom myć ręce.  

 W szczególny sposób utrzymuje się czystość sal zajęć i ciągów komunikacyjnych. Dwa 
razy dziennie dezynfekuje się powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, klawiatury, 
włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików 
w salach.  

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

 Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 
czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

Gastronomia 
 Przy organizacji żywienia w żłobku obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 
wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. 
Pracownicy kuchni powinni zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca 
min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zastosować środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę 
zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

 Korzystanie z posiłków odbywa się w salach zajęć, w stałych grupach, zapewniając 
prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Przed 
i po każdym posiłku stoliki są myte płynem z detergentem dezynfekującym.  

 Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze min. 60°C i je wyparza.  

 Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 
jadalnej. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną.   

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 
żłobka 
 Do pracy w żłobku mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować 
osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 



1. Pracownicy żłobka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 
zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 
być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie żłobka należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

* 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 https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących 
się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 


