ORGANIZACJA OPIEKI W ŻŁOBKU MIEJSKIM W OTWOCKU W OKRESIE
PANDEMII COVID-19 – PROCEDURY POSTĘPOWANIA
opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 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) oraz wytycznych Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 30.04.2020 r. dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

1. W Żłobku Miejskim w Otwocku jest 5 grup dzieci. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonych
i stałych salach służących do wypoczynku, zabawy, zajęć, spożywania posiłków.
2. Organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
3. Wprowadza się ograniczenie liczby dzieci w grupie do 12 dzieci.
4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy, zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż
4 m² na dziecko i każdego opiekuna.
5. Czas pobytu dziecka w żłobku to maksymalnie 8 godzin.
6. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych. I tak: dzieci grupa I –
jadalnia grupa I; dzieci grupa II A ,II B – jadalnia piętro; dzieci grupa III, IV – jadalnia parter. Zaleca
się zmianowe wydawanie posiłków z zachowaniem dystansu pomiędzy dziećmi.
7. Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
8. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są
przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
9. Decyzje o przyjęciu dziecka do żłobka podejmuje dyrektor żłobka, zgodnie z ograniczeniami
wprowadzonymi przez rząd, z kryterium pierwszeństwa wynikającymi z wytycznych.
10. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci, których rodzice oboje pracują i nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i
przedsiębiorstw
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pracownicy sektora opieki nad dziećmi.
11. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie przez rodzica pisemnego oświadczenia o
zaznajomieniu się z czynnikami ryzyka i zobowiązaniu do przestrzegania procedur
obowiązujących w placówce ( załącznik nr 1).
12. W przypadku nieobecności opiekunów przydzielonych do danej grupy dyrektor żłobka ogranicza
liczbę dzieci w tej grupie, zapewniając jedynie opiekę dzieciom pracowników systemu ochrony
zdrowia wykonującym pracę na rzecz osób zarażonych COVID-19.
13. W przypadku wolnych miejsc w innej grupie niż dziecko uczęszczało może być przyjęte tylko za
zgodą rodziców. W czasie obowiązywania procedury dziecko nie może zmienić grupy, do której
uczęszcza.
14. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe !

15. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w
placówce. Przekazuje każdego dnia ,, kartę wywiadu” dotyczącą stanu zdrowia dziecka.
16. Dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka, jeśli ma miejsce przynajmniej jeden z następujących
objawów: podwyższona temperatura ciała tj. powyżej 37,5ºC, opiekunka zaobserwowała
u dziecka katar, kichanie, kaszel mimo, że rodzic nie uwzględnił tych objawów w ,, karcie
wywiadu”.
17. Personel żłobka ma obowiązek informować rodziców o wszelkich niepokojących objawach,
zaobserwowanych podczas przebywania dziecka w żłobku np. katar, kaszel, gorączka powyżej
37,5ºC, przekrwionych oczach, bólu brzucha, wysypce, braku apetytu, złym samopoczuciu,
zmęczeniu.
18. W przypadku odebrania dziecka z objawami choroby, Rodzice mają obowiązek poinformowania
dyrektora placówki o wyniku badania dziecka przez lekarza oraz bezwzględny obowiązek
dostarczenia po chorobie zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe.
19. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u jakiegokolwiek dziecka albo kadry żłobka
wszystkie dzieci z danej grupy i ich rodzice mogą zostać objęci obowiązkową kwarantanną na
podstawie decyzji Sanepidu.
20. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do żłobka i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek.
21. Sale, w których przebywają dzieci wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
22. Nie wolno w żłobku zostawiać wózków dziecięcych.
23. W czasie trwania pandemii do odwołania dzieci w żłobku nie myją zębów.
24. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie żłobka
przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości zgodnie z opracowanym harmonogramem
wyjść poszczególnych grup.
25. Używany sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub
dezynfekowany po zakończonej zabawie. Duże elementy nieużywane np. wieże, altany są
zabezpieczone przed używaniem taśmą zabezpieczającą ze względu na trudności

z

dezynfekcją.
26. W czasie pandemii dzieci nie wychodzą poza teren żłobka.
27. Przy organizacji miejsca do spania, musi być zachowany dystans pomiędzy leżakami i
łóżeczkami. Po odpoczynku są one dezynfekowane.
28. Personel kuchenny oraz personel pionu sprzątającego nie powinien kontaktować się z dziećmi
oraz personelem opiekującym się dziećmi.
29. Opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej
przestrzeni podmiotu do minimum 1,5 m.
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z rodzicami/opiekunami dziecka.
31. W budynku żłobka wydzielono pomieszczenie na izolatkę, w którym znajduje się termometr
bezdotykowy, płyn do dezynfekcji oraz środki ochrony.
32. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego
odebrania dziecka ze żłobka.
33. W czasie pandemii ograniczono przebywanie w placówce osób trzecich do minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
34. W okresie trwania pandemii nie będą organizowane imprezy okolicznościowe zaplanowane
w rocznym planie pracy żłobka.
35. Należy pamiętać o częstym, regularnym myciu rąk wodą z mydłem oraz dopilnować aby robiły to
dzieci, szczególnie po przyjściu do żłobka, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety. To priorytet dla personelu i maluszków pod czujnym okiem opiekunów.
36. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 znajdują się w procedurze
postępowania w przypadku zakażenia pracowników.
37. Szczegółowe zasady funkcjonowania pracowników i nowych zasad pracy w czasie pandemii
regulują odrębne procedury.
Małgorzata Freliszka
dyrektor Żłobka Miejskiego w Otwocku

