
 

Procedura bezpieczeństwa i organizacji opieki w okresie pandemii COVID-19  

w Przyzakładowym Żłobku UW „Uniwersyteckie Maluchy” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Procedura powstała na podstawie „Wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3” opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną  
i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wytycznych 
przeciwepidemicznych 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, wydane na podstawie 
art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz.322, 374 i 567). 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników 

Przyzakładowego Żłobka UW „Uniwersyteckie Maluchy”.  
 

 

§2 

Organizacja pracy żłobka 

 

1. Żłobek czynny  jest w godzinach od 7:00 do 17:00 

2. Do placówki dzieci należy przyprowadzić w godzinach 7:00 - 9:00 i odebrać  

w godzinach 14:30 – 17:00. Każde inne godziny przyprowadzania i odbierania dzieci muszą 

być ustalone z Dyrektorem żłobka. 
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest wypełnienie przez rodzica ankiety i podpisania 

oświadczenia o zaznajomieniu się z czynnikami ryzyka i zobowiązaniu do przestrzegania 
procedur obowiązujących w placówce (załącznik nr 1). 

4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci oraz ilość dzieci w grupie 

ustalana jest na podstawie aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.  

W placówce grupa nie może przekraczać 9 dzieci. 

5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacji w żłobku rodzic lub opiekun 

prawny może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Dziennie  

w żłobku może przebywać równocześnie 2 rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

odbywających adaptację, sposób i czas adaptacji przebiegać będzie zgodnie z planem 

ustalonym przez Dyrektora. 

6. Pracownicy zobowiązani są  zachować dystans społeczny między sobą wynoszący  

min. 1,5 m. 

7. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy wymaganej odległości od 

osób trzecich.  

8. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, będą wietrzone w przerwach na posiłki 

lub wyjściu na spacer, w razie potrzeby lub możliwości podczas prowadzonych zajęć co 

najmniej raz na godzinę. 

9. Będą przestrzegane procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronowirusem lub zachowania na COVID -19 

 
 

 



§3 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

 

1. Przy wejściu do żłobka znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest 

skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do żłobka.  

2. Rodzic wchodzi do żłobka z zakrytymi ustami i nosem.  
3. Przy wejściu do żłobka  opiekunka dokonuje pomiaru temperatury u dziecka przy pomocy 

termometru bezdotykowego, pomiar zapisuje w karcie dziecka. Codziennie rodzic 

podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik nr 2). 

4. W szatni pełnią dyżur pracownicy, wyznaczeni przez Dyrektora żłobka, którzy weryfikują 

obecność osób w szatni  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem. Rodzic powinien 

ograniczyć czas przebywania z dzieckiem w szatni do niezbędnego minimum tak, aby 

umożliwić sprawne przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców.  
5. W czasie przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki przeprowadza się dezynfekcję 

powierzchni dotykowych w szatni, po każdym rodzicu przez osobę wyznaczoną przez 

Dyrektora żłobka. 

6. Zostaną usunięte z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i 

sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane. Zabawki, z których 

korzystają dzieci w żłobku, po każdej zabawie odkłada się do wyznaczonego pojemnika, w 

celu ich dezynfekcji.  

7. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów 

(np. smoczków) z domu do żłobka i odwrotnie. W przypadku konieczności wniesienia do 

żłobka smoczka konieczne jest aby był on nowy, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu 

producenta (smoczek taki pozostanie w żłobku). 

8. Obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania w żłobku wózków i fotelików dziecięcych. 

9. Podczas pobytu dzieci w żłobku często i regularnie  będą myły ręce wodą z mydłem. 

Opiekunki zobowiązane są do przypominania dzieciom o konieczności zachowania 

higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po przyjściu do żłobka, 

skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie ze świeżego powietrza.  

10. Obowiązuje rezygnacja z mycia zębów. 

11. W żłobku nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak  

i pracowników. Opiekunki zakładają maseczkę lub przyłbicę w kontakcie z rodzicem lub 

opiekunem prawnym dziecka oraz w sytuacji, gdy dziecko nagle poczuje się gorzej 

(gorączka, kaszel, wymioty, biegunka). 

12. Dyrektor żłobka dba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych będą znajdowały się 

plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowym zdejmowaniu 

rękawiczek. 

13. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy jednorazowo wypełniają oświadczenie o stanie 

zdrowia (załącznik nr 3).  

14. W przypadku objawów w trakcie pracy pracownicy obowiązani są skorzystać z teleporady 

medycznej lub opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy. Zawiadamiają 

Dyrektora żłobka o stanie zdrowia. 
15. Przy organizacji dziecku miejsca do spania będzie zachowany dystans pomiędzy 

leżaczkami i łóżeczkami. Po zakończeniu odpoczynku będą one dezynfekowane. 

 

 

§4 

Kontakt z osobami trzecimi 

 

1. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 



2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą, 

rodzicem pracownik żłobka powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę 

możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony 

osobistej.  

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku 

stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy 

i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

 

 

§5 
 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

 

1. Do żłobka przyprowadzają i odbierają ze żłobka dziecko rodzice lub opiekunowie prawni. 

Należy ograniczyć przyprowadzanie i odbieranie dziecka przez osoby upoważnione 

(innych członków rodzin, osób trzecich) wykazane dotychczas w upoważnieniu. 

Każdorazowo, przyprowadzanie bądź odbieranie dziecka przez osoby upoważnione  

z wyłączeniem rodziców lub prawnych opiekunów musi być ustalone z dyrektorem lub 

personelem żłobka. 

2. Do żłobka nie zaleca się przyprowadzania dziecka z chorobą przewlekłą (alergia, astma 

oskrzelowa, cukrzyca). 

3. W przypadku wykrycia  przy wejściu do żłobka temperatury ciała u dziecka powyżej   

37,5°C żłobek odmawia przyjęcia dziecka. 

4. Jeśli podczas pobytu w żłobku u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe (w tym, 

min. temp. ciała powyżej 37,5°C, wysypka, nudności, biegunka, ból gardła) dziecko 

zostaje niezwłocznie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 1,5 

metrów odległości od innych osób. O powyższym, niezwłocznie zostają powiadomieni 

rodzice, którzy zobowiązani są do natychmiastowego  odebrania dziecka ze żłobka.  

O konsekwencji wystąpienia objawów rodzice zobowiązani są niezwłocznie 

poinformować dyrektora żłobka. 

5. Po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą wymagane jest zaświadczenie lekarskie 

o braku przeciwwskazań do uczęszczania do żłobka. 

6. Dyrektor żłobka może wymagać zaświadczenia lekarskiego od specjalisty w przypadku 

utrzymujących się objawów, np. katar, kaszel spowodowany alergią. 

7. 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. 

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej żłobka  

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem. 

 

§ 6 

Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

 

1. W żłobku funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby (zwane   

izolatką), u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19.  

Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. 

Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy żłobka. 
2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika żłobka, u którego 

podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie zostaje 

zdezynfekowane przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 



 

§ 7 
Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika 

 
1. Pracownicy przychodzący do pracy w żłobku powinni być zdrowi, bez objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy 
jednorazowo wypełniają oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. 

2. Pracownicy  żłobka 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 pogorszenia się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

Pracownik zobowiązany jest do poinformowania dyrektora żłobka o swoim stanie zdrowia 

i postawionej diagnozie. 

3. Pracownik, będący na stanowisku pracy u którego wystąpiły objawy sugerujące zakażenie 
koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. W zaistniałej sytuacji dyrektor 
żłobka wstrzymuje przyjmowanie dzieci i niezwłocznie powiadamia powiatową stację 
sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika żłobka objawów choroby COVID-19 należy 
przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe 
czynności dezynfekujące w żłobku. 

5. Dyrektor żłobka lub wyznaczona osoba tworzy listę personelu i dzieci przebywających w 
tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywał pracownik z objawami 
zakażenia. O potencjalnym incydencie informowani są rodzice dzieci przebywający w tej 
samej grupie. 

 
 

§ 8 

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka 
 

1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, 

opiekunka powinna zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony 

osobistej, a także odizolować dziecko od reszty grupy i pracowników żłobka.                
2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić rodzica 

lub opiekuna prawnego dziecka w celu niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka. 
3. Dyrektor wyznacza osobę do opieki nad dzieckiem  chorym w izolatce, na czas przybycia 

rodzica lub opiekuna prawnego. 
4. Rodzic lub opiekun prawny po wejściu do żłobka dezynfekuje ręce i zaopatrzony w środki 

ochrony osobistej (maseczka ochronna) odbiera dziecko ze żłobka. 

5. Osoba wyznaczona do opieki, jak i rodzic lub opiekun prawny zachowują                                     

w bezpośrednim kontakcie odległość 1,5 m. 
6. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, opiekunka sprawująca 

opiekę nad dzieckiem powinna niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując 

jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19. 
7. Po odebraniu przez rodziców dziecka z objawami zakażenia dezynfekuje się pomieszczenie 

i obszar, w którym dziecko przebywało. 
8. Rodzice po odebraniu ze żłobka dziecka z objawami choroby, mają obowiązek 

poinformowania Dyrektora żłobka o wyniku badania dziecka przez lekarza oraz 
bezwzględny obowiązek dostarczenia po chorobie zaświadczenia od lekarza, że dziecko 
jest zdrowe. 

9. Dyrektor informuje o incydencie Sanepid i ustala, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury oraz w porozumieniu z Władzami Uczelni podejmuje stosowne decyzje. 



10. Dyrektor żłobka lub wyznaczona osoba tworzy listę personelu i dzieci przebywających w 
tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywało dziecko z objawami 
zakażenia. O potencjalnym incydencie informowani są rodzice dzieci przebywający w tej 
samej grupie. 

 
 

§9 

Przygotowywanie oraz podawanie posiłków 

 

1. Posiłki do żłobka dowożone są przez firmę cateringową spełniającą wymagania sanitarne. 

Pracownik dostarczający posiłki zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej (maseczka 

lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe). Odbiór posiłków odbywa się przed drzwiami. 

Wyznaczony pracownik żłobka w rękawiczkach jednorazowych  

i maseczce lub przyłbicy odbiera pojemniki i wnosi do żłobka. 

2. Wszelkie czynności związane z podawaniem posiłków wykonywane będą  

w maseczce ochronnej lub przyłbicy oraz rękawiczkach jednorazowych. 

3. Posiłki wydawane są na jednorazowych naczyniach i przy użyciu jednorazowych 

sztućców. 

4. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w jadalni. Przed i po posiłku powierzchnia stołów 

oraz krzesła (oparcia, siedziska) są dezynfekowane. 
 

§10 

Pozostałe regulacje 

 

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 

przekazywane rodzicom poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. 

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników żłobka oraz rodziców                    

i opiekunów prawnych dzieci. 


