Zarządzenie nr 10 / 2020
w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w
trakcie pandemii.
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca
2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze
zm.), zarządzam co następuje:

§1
1. Wprowadzam zmiany w wewnętrznym regulaminie szczególnych zasad działalności placówki w trakcie
trwania pandemii COVID-19 mający na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci,
rodziców i pracowników żłobka, w trakcie prowadzonych w żłobku zajęć, stanowiący załącznik 1 do
zarządzenia.
Pkt 16 otrzymuje brzmienie:Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3
do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2.
Pkt 17 otrzymuje brzmienie:W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia
przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko; z
tym że:
a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2m2, jeżeli czas pobytu
dziecka nie przekracza 5 godzin dziecka
b)powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2 jeżeli czas pobytu
dziecka przekracza 5 godzin dziennie
Pkt 20 otrzymuje brzmienie:Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy
zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich- optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej
możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.07.2020 r.

...............
(podpis dyrektora żłobka)

Załącznik 1

REGULAMIN
szczególnych zasad działalności placówki w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19.

Mając na uwadze:
I.

wprowadzony przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020
poz. 491) stan epidemii na terytorium całego kraju związany ze wszystkimi obowiązującymi
restrykcjami,

II.

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. z
późn. zm., dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

III.

umożliwienie otwarcia od 6 maja 2020 r. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, takich jak
przedszkola oraz żłobki, a także mając na uwadze zapobieganie dalszemu rozwojowi epidemii,
niniejszym wprowadzamy na terenie placówki następujące zasady funkcjonowania:

I.

Rodzice

1. Rodzice i/lub opiekunowie prawni, a także każda osoba upoważniona do przyprowadzania lub
odbierania dziecka z placówki, bezwzględnie zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących
środków ochrony osobistej, w szczególności do zakrywania nosa oraz ust, a także do dezynfekcji rąk
lub używania rękawiczek ochronnych przed wejściem na teren placówki.
2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci powinny przebywać w placówce tylko przez czas
niezbędny do zostawienia i odbioru dziecka, powinny one ograniczyć kontakt z pracownikami
placówki do niezbędnego. W razie potrzeby dłuższego kontaktu powinny skorzystać ze środków
komunikacji na odległość (telefon, wideokonferencja, e-mail).
3. Rodzice i/lub opiekunowie prawni w miarę możliwości powinni zadbać o to, aby dziecko było
przyprowadzane i odbierane przez jedną i tą samą osobę. Także w miarę możliwości rodzice i/lub
opiekunowie prawni powinni zadbać o ograniczenie kontaktu dzieci z osobami powyżej 60 roku życia.
4. Rodzice i/lub opiekunowie prawni powinni informować pracowników placówki o stanie zdrowia
dziecka, a także o przebytych chorobach podczas absencji w placówce.

5. Zakazane jest przyprowadzanie do placówki dzieci, u których występują objawy typowe dla zakażenia
koronawirusem (podwyższona temperatura, kaszel, wymioty, itp.), a także u których występują inne
objawy chorobowe. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne
osoby, pracownicy placówki są upoważnieni do niewpuszczania go do placówki oraz do zwrócenia
się z prośbą do rodzica o zabranie dziecka do domu i niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem.
6. Jeżeli objawy pojawią się w trakcie pobytu dziecka w placówce, dziecko zostanie poddane izolacji,
pod opieką pracownika placówki, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, do czasu odbioru
dziecka przez upoważnioną osobę. Procedura wprowadzona osobnym zarządzeniem
7. Rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązani są do mierzenia temperatury ciała dziecka przed
opuszczeniem miejsca zamieszkania.
8. Rodzice i/lub opiekunowie prawni powinni przynosić codziennie uprane ubrania dla dzieci w szczelnie
zamkniętym opakowaniu, tak aby zapewnić dziecku oraz wszystkim przebywającym w placówce brak
kontaktu z możliwie osadzonym na ubraniu wirusem.
9. Rodzice i/lub opiekunowie prawni przebywający w placówce powinni zachować dystans, w
odniesieniu do pracowników placówki, innych rodziców/opiekunów, a także ich dzieci, wynoszący co
najmniej 2 metry.
10. Rodzice i/lub opiekunowie prawni mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem
zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy
rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności(min. osłona nosa i ust, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
11. Zakazane jest przyprowadzanie dzieci, które w ciągu ostatniego miesiąca miały kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem, a także jeżeli osoby, z którymi dziecko zamieszkuje przebywają lub
przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji.
12. Zakazane jest przynoszenie zabawek oraz innych zbędnych przedmiotów spoza placówki.

II.

Pracownicy

13. Pracownicy placówki zostaną wyposażeni przez podmiot prowadzący placówkę w niezbędne środki
ochrony osobistej, w szczególności w maseczki oraz rękawiczki ochronne, a w razie potrzeby w
przyłbice i nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
14. Pracownicy placówki powinni zachować pomiędzy sobą dystans wynoszący co najmniej 1,5 metra.
15. Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejącego na terenie instytucji placu zabaw.
Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup zorganizowane powinno być w taki sposób, aby nie
kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na
placu zabaw , podmiot prowadzący placówkę powinien oznaczyć go taśmą zabezpieczającą przed
używaniem.
16. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna
wynosić co najmniej 16 m2.
17. W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy
pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko; z tym że:
a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2m2, jeżeli czas pobytu
dziecka nie przekracza 5 godzin dziecka
b)powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2 jeżeli czas pobytu
dziecka przekracza 5 godzin dziennie
18. Z sali zabaw dzieci usunięte zostaną wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub
dezynfekować. Wszystkie inne przedmioty zostaną dokładnie wyczyszczone i zdezynfekowane.
19. Sale przebywania dzieci będą wietrzone co najmniej raz na godzinę,w razie potrzeby także w czasie
zajęć.
20. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej
odległości od osób trzecich- optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście
na pobliskie tereny rekreacyjne.
21. Dyrektor placówki zapewnia sprzęt oraz środki niezbędne do dezynfekcji, a także monitoruje
codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków).

22. Pracownicy podczas organizacji dziecku miejsca do spania dbają, aby zachować pomiędzy leżaczkami
lub łóżeczkami bezpieczny dystans, a po zakończeniu odpoczynku dezynfekują je.
23. Pracownicy dbają, aby dzieci regularnie myły ręce oraz uczą dzieci o podstawowych zasadach higieny
osobistej.
III.

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

24. Przy wejściu do żłobka znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać
każda dorosła osoba wchodząca do żłobka.
25. Zobowiązuje się personel do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go
w razie potrzeby. Zobowiązuje się personel do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym
zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania, co trzy godziny
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków.
Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na
dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
26. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia
uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących
dzieciom do jego spożycia.
27. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel . Brudne naczynia
i sztućce powinny być umyte, wyparzone w temperaturze, co najmniej 60 stopni Celsjusza.
28. Opiekunowie usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i
sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane - ze względu na materiał, z
którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
29. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.
30. Opiekunowie pamiętają o częstym i regularnym myciu rąk dzieciom- zwłaszcza po skorzystaniu z
toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu
przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
31. W żłobku nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci. Personel opiekujący się dziećmi i
pozostali pracownicy żłobka w razie konieczności powinni używać indywidualnych środków
ochrony osobistej, w które zostali zaopatrzeni (rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuch
z długim rękawem).
32. Personel zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk.
33. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać
przychodzenia do pracy.

IV. Kontakt z osobami trzecimi
34. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu pracownika żłobka z osobą trzecią np. z dostawcą
cateringu, bądź kurierem, pracownik żłobka powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę
możliwości, odległości, co najmniej 2 metrów, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego
kontaktu z dziećmi.
35. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania
rękawiczek powinny być one zmieniane często. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie
noszenia rękawiczek.
36. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym
stanie i nieuszkodzone.

V. Odbiór dzieci
37. Opiekun odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów
chorobowych). W tym celu konieczne jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru
bezdotykowego.
38. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, opiekun informuje dyrektora,
który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica w danym dniu.
39. W sytuacji, gdy dziecko przyniosło ze sobą własne zabawki, bądź inne niepotrzebne przedmioty,
opiekun prosi rodzica o ich odebranie dziecku oraz odniesienie ich do domu.
40. Opiekunowie regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do żłobka
wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do żłobka dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
41. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do żłobka muszą posiadać środki ochrony
osobistej (maseczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również
w trakcie przebywania w budynku żłobka. Pracownik wyznaczony do odbierania i odprowadzania
dzieci również jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, stosowania rękawiczek lub dezynfekcji
rąk.
42. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej żłobka, z zachowaniem
zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 2 m².
W przypadku odbywania okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ opiekun za zgodą dyrektora placówki
może przebywać na terenie żłobka z zachowanie wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe, lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.)

VI. Pozostałe regulacje
43. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19 będą przekazywane
rodzicom telefonicznie, w drodze SMS na podane przez nich numery telefonów komórkowych, a
także za pośrednictwem poczty internetowej i komunikatorów społecznościowych.
44. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji
sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
45. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników żłobka oraz rodziców i opiekunów
prawnych dzieci w sposób zwyczajowo przyjęty w placówce.
46. Łącznie z niniejszym Regulaminem zastosowanie mają wytyczne przeciwepidemiczne Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. z późn. zm.

dla przedszkoli, oddziałów

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
47. Wprowadza się Procedurę mycia i dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia żłobka stanowiącą
załącznik nr 1 do Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora placówki.

Załącznik nr 1

Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia

w Samorządowym Żłobku w Jedliczu

Zasady:
1. Gruntowne sprzątanie i dezynfekcja żłobka odbywa się codziennie po zakończonej pracy, przez osoby
wyznaczone

przez Dyrektora, ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymywanie czystości ciągów

komunikacyjnych, dezynfekowanie

powierzchni dotykowych- poręczy, klamek, włączników

światła,

uchwytów, leżaków, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich w tym blatów w salach.
2. Dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) odbywa się również w ciągu
dnia: po zakończonej procedurze przyjęcia dzieci do żłobka.
3. Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczenia, w którym podaje się posiłki , odbywa się każdorazowo po
zakończonym przez dzieci posiłku.
4. Zabawki i inne sprzęty po każdym użyciu należy umyć i zdezynfekować.
5. Jeśli dzieci korzystają z

ogrodu przedszkolnego- jego wyposażenie powinno być zdezynfekowane

bezpośrednio przed wejściem przez każdą z grup żłobkowych.
6. Na bieżąco wykonuje się dezynfekcję toalet i umywalek.
7. Pracownicy obsługi zobligowani są do zachowania szczególnej staranności w zakresie utrzymywania
porządku, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, do czyszczenia powierzchni i sprzętów w pomieszczeniu do
wydawania posiłków oraz do korzystania ze środków dezynfekujących.
8. Mycie i dezynfekcja odbywa się wyłącznie przy użyciu środków i detergentów do tego przeznaczonych.
9. Gruntownej dezynfekcji podlega cała placówka po wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka lub
pracownika żłobka.
10. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle

przestrzegać zaleceń producenta

znajdujących się na

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów
środków służących do dezynfekcji.
11. Roztwory użytkowe preparatów dezynfekujących są przygotowywane w wyznaczonym do tego celu
pomieszczeniu, ze sprawnie działającą wentylacją. Osoby przygotowujące roztwory są zobowiązane do
stosowania środków

ochrony osobistej i stosowania się do wytycznych i ostrzeżeń zapisanych na

opakowaniach stosowanych preparatów.
12. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekujących z detergentami . Wyjątek stanowią gotowe preparaty
zawierające detergenty i preparaty dezynfekujące.
13. Środki chemiczne do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla osób
niepowołanych, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach .
14. Osoba sprzątająca/ dezynfekująca ma obowiązek pracy w odzieży ochronnej (środki ochrony osobistej).

15. Sprzątać należy zawsze na mokro, do mycia powierzchni używać ciepłej wody i detergentu we właściwym
stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta). Zawsze należy wlewać preparat do wody, nigdy odwrotnie. Nie
należy wycierać do sucha dezynfekowanych powierzchni, jedynie odczekać na odparowanie środka!
16. Mopy i ścierki wielokrotnego użytku zastosowane do sprzątania muszą być często zmieniane, a zużyte
odkładane do worka, który po zakończeniu pracy powinny zostać dokładnie zdezynfekowane i odłożone do
pomieszczenia przeznaczonego do tego celu.
17. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia powierzchni pionowych, takich jak ściany, parapety, kontakty,
kaloryfery, a następnie przechodzić do mycia powierzchni poziomych- podłóg.
18. Podczas wymiany worków z odpadami należy chwytać worek pod wywiniętym mankietem, unikając
dotykania wnętrza worka.
19. Zabronione jest przesypywanie odpadów komunalnych z worków należy natomiast szczelnie je zamknąć
i umieścić w kontenerze do tego przeznaczonym, unikając dotykania wnętrza worka.
20. Koce, kołderki, poduszki i prześcieradełka służące do odpoczynku dzieci w żłobku będą prane raz w
tygodniu. W sytuacji wykrycia objawów chorobowych u dziecka lub pracownika zostaną one niezwłocznie
wyprane.

