
 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia choroby 

COVID-19 oraz mająca na celu zapobieganie i zwalczanie wirusa SARS-

COV-2 na terenie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w Radomiu 

 

Niniejsza procedura uwzględnia wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz zalecenia Ministra Zdrowia oraz rekomendacje 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

I. Organizacja opieki  

 

 

1. Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu w którego skład wchodzą: Żłobek 

nr 1 przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 oraz Żłobek nr 2 przy ul. 

Michałowskiej 7, zwany dalej żłobkiem w okresie epidemii pracuje w godzinach od 

6:30 do 16:30. 

2. Na czas pracy żłobka, drzwi wejściowe budynku są zamykane. 

3. W żłobku mogą przebywać tylko dzieci zupełnie zdrowe – bez objawów 

chorobowych. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka. 

5. Dziecko powinien przyprowadzać i odbierać ten sam zdrowy opiekun/rodzic. 

Na terenie żłobka dziecko może przebywać tylko z jednym opiekunem/rodzicem. 

6. Opiekun/rodzic po wejściu na teren żłobka zobowiązany jest zdezynfekować ręce 

płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu do budynku, a także posiadać 

zasłonięte usta i nos maseczką. Opiekun/rodzic może przebywać tylko w strefie 

wyznaczonej przez żłobek. 

7. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka przez opiekunów/rodziców powinno 

wiązać się z zachowaniem dystansu społecznego w stosunku do innych 

opiekunów/rodziców oraz pracowników żłobka wynoszącego min.2 m. 

8. Przed powierzeniem dziecka opiekunowi w żłobku, opiekunka dokonuje pomiaru 

temperatury dziecka w obecności opiekuna/ rodzica. Przy odczycie temperatury 370 C 

i powyżej, opiekunka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do żłobka. 

9. W każdym dniu, opiekunka w żłobku sporządza listę dzieci, u których została 

stwierdzona temperatura ciała 370 C i powyżej (zał. nr 1). 

10. Liczba dzieci w jednej grupie może maksymalnie wynosić 12 dzieci, 

a w uzasadnionych przypadkach za zgoda organu prowadzącego można zwiększyć 

liczbę dzieci  nie więcej niż o 2. 



11. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

12. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2  na 1 dziecko i każdego opiekuna. 

13. Do grup przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

14. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi 

15. Opiekunowie zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego miedzy sobą, 

w każdej przestrzeni żłobka, wynoszący min. 1,5m. 

16. Z sali, w której przebywają dzieci zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki).  

17. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do żłobka i ze żłobka niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

 

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym żłobek zapewnia sprzęt, środki 

czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń 

żłobka, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w żłobku. 

2. Z płynu do dezynfekcji należy korzystać przed wejściem do budynku, na korytarzu 

oraz w miejscu przygotowywania posiłków. 

3. Pracownikom są zapewnione środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, fartuchy z długim rękawem. 

4. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

5. Pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz ciąży na 

nich obowiązek pilnowania aby również dzieci myły ręce szczególnie po przyjściu do 

żłobka, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego 

powietrza. 

6. Sale zajęć są wietrzone co godzinę. 

7. W czasie odpoczynku dzieci łóżeczka/leżaczki są oddalone od siebie w odległości 

2 m. Po zakończeniu spania łóżeczka/leżaczki są dezynfekowane. 

8. Opiekunowie starają się unikać bezpośredniego kontaktu z dziećmi, dotykają je jak 

najmniej (bez głaskania, przytulania itd.), dbają by dzieci w grupach unikały bliskich 

kontaktów.  

9. Dzieci w trakcie posiłków zachowują dystans ok.2 m. 

10. Opiekunowie myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, 

jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu. 

11. Opiekunowie dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości 

z dziećmi z drugiej grupy. 

12. Osoby sprzątające w żłobku po każdym dniu zobowiązane są do : 

a) mycia ciągów komunikacyjnych, 

b) mycia i dezynfekcji w szczególności: poręczy, włączników, klamek, 

uchwytów, poręczy krzeseł, siedzisk i oparć krzeseł, blatów stołów z których 



korzystają dzieci, opiekunowie, drzwi wejściowych do placówki, szafek w 

szatni, 

c) wietrzenia pomieszczeń, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narazić 

dzieci i pracowników na wdychanie oparów, 

d) bieżącego mycia i dezynfekcji sanitariatów,  

e) mycia i dezynfekcji wszystkich sprzętów i narzędzi wykorzystywanych do 

sprzątania, po zakończeniu czynności porządkowych. 

13. Osoby sprzątające w żłobku, zobowiązane są do codziennego prowadzenia wykazu 

dokonanych czynności, o których mowa w pkt.12 z podaniem daty oraz godziny ich 

wykonania (zał. nr 2). 

 

 

III. Organizacja żywienia 

 

 

1. Przy organizacji żywienia w żłobku, dodatkowo zostały wprowadzone zasady 

szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego 

pracowników, zachowania odległości stanowisk pracy oraz środki ochrony 

osobistej, płyny do dezynfekcji powierzchni i sprzętów. 

2. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli 

kontaktu z opiekunami dzieci. 

3. Posiłki dzieciom podają opiekunowie. 

4. Posiłki dzieci spożywają przy stolikach w swoich salach, a po zakończeni jedzenia 

wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesełka. 

5. Od dostawców cateringu wymagane są pojemniki i sztućce jednorazowe. 

 

IV. Procedura korzystania z placu zabaw 

 

 

1. Na placu zabaw może przebywa tylko jedna grupa. 

2. Opiekunowie ustalają, która grupa w danym dniu i o określonej porze korzysta z 

placu. 

3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia 

pracy są dezynfekowane. 

4. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów dzieci. 

 

V. Postępowanie w przypadku wystąpienia ryzyka zakażenia 

COVID-19 

 

 

1. Dyrektor żłobka zobowiązany jest do codziennego raportowania o stanie 

liczebności dzieci oraz sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie 



placówki. Raporty w formie e-mail będą przekazywane do Wydziału Zdrowia i 

Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu na adres: 

zdrowie@umradom.pl do codziennie do godz. 9:00. 

2. Żłobku wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pomieszczenie zostało wyposażone w maseczki ochronne, 

rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, przyłbice oraz płyn do dezynfekcji 

rąk. 

3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka tj.: kaszel, gorączka, 

duszności, katar, dziecko niezwłocznie jest izolowane od grupy w wyznaczonym 

pomieszczeniu oraz objęte szczególną opieką - obserwacja ze strony personelu bez 

narażania godności dziecka. 

4. Opiekun grupy, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora 

żłobka, który powiadamia rodziców/opiekunów dziecka i wzywa ich do 

niezwłocznego odebrania dziecka z placówki. 

5. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 

pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

6. Opiekun grupy, jeśli jest to możliwe przeprowadza dzieci do innej pustej sali,                      

a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta                               

i dezynfekowana. 

7. Każdy z opiekunów grup zobowiązany jest do sporządzania wykazów dzieci, 

u których zaobserwował niepokojące objawy, ze szczegółowym wskazaniem daty, 

godziny, zaobserwowanych objawach oraz podjętych działaniach (zał.nr 3). 

8. W przypadku wystąpienia u pracownika żłobka niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie COVID-19 nie powinien 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 może być zakażony wirusem. 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika żłobka będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik ten 

niezwłocznie przerywa swoja pracę i informuje Kierownika o podejrzeniu – 

zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do 

przenoszenia zakażenia. 

10. O zaistniałej sytuacji Kierownik Żłobka powiadamia Dyrektora i powiatową stację 

sanitarno – epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu 

do obiektu) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia 

przez nią wydane. 

11. Kierownik Żłobka wstrzymuje przyjmowanie do żłobka dzieci do czasu wymycia                              

i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

12. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami 

chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte                                         

i dezynfekowane. 

13. Kierownik Żłobka sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie 

miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej. 

mailto:zdrowie@umradom.pl


14. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszystkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia 

COVID-19. 

15. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie 

dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

16. Dyrektor żłobka w przypadku niemożności zorganizowania pracy w żłobku, 

wynikającej z nieobecności opiekuna z powodu choroby lub kwarantanny 

powiadamia natychmiast Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Miejskiego w Radomiu o zaistniałej sytuacji. 

17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników                             

o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w 

ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ 

prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem 

uzyskania wskazówek i instrukcji do dalszego postępowania. 

 

 

 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

 

 

1. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje w Miejskim Zespole Żłobków 

„Radomirek” w Radomiu od dnia 15 maja 2020 r. 

2. Kierownicy żłobków wchodzących w skład MZŻ „Radomirek” zobowiązani są do 

samodzielnego podejmowania wszelkich działań monitorujących, mających na 

celu zapobieganie pojawieniu się wirusa SARS-COV-2, jak również 

podejmowania czynności, które będą ograniczały ewentualne rozprzestrzenianie 

się wirusa SARS-COV-2. O podjętych działaniach niezwłocznie informują 

Dyrektora MZŻ „Radomirek”. 

3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do jej stosowania i przestrzegania. 

 

  



Załącznik nr 1 

Monitoring 

temperatury ciała dzieci uczęszczających do 

MZŻ „Radomirek” w Radomiu 

Żłobek nr 1   /   Żłobek nr 2 )* 

Data pomiaru Imię i nazwisko dziecka 
Wartość temperatury 

ciała dziecka oC 

Podpis opiekuna 

żłobka 

    

 

*) – niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 

Wykaz wykonanych czynności 

czyszcząco – dezynfekcyjnych 

Żłobek nr 1   /   Żłobek nr 2 )* 

Data 
Godzina wykonania 

czynności 
Nazwa wykonanej czynności 

Podpis osoby 

sprzątającej 

    

 

*) – niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 

Monitoring 

niepokojących objawów chorobowych, 

mogących świadczyć o wirusie SARS-COV-2 

Żłobek nr 1   /   Żłobek nr 2 )* 

Data Godzina 
Imię i nazwisko 

dziecka 

Zaobserwowane 

objawy 

Podjęte 

działania 

Podpis 

opiekuna 

żłobka 

      

 

*) – niepotrzebne skreślić 


