Kraków, dn. 04.06.2020r.

W związku z otwarciem żłobka podczas pandemii COVID-19 wprowadza się następujące
procedury:
I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka
1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze żłobka mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 2 metry.
2. Wchodząc do żłobka rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki
do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla
dzieci). Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do zastosowania następującego schematu
odbierania/przekazywania dziecka: w czasie zagrożenia epidemicznego przekazanie/odebranie
dziecka następować będzie w drzwiach wejściowych do placówki bez wchodzenia do środka,
a w przypadku konieczności oczekiwania przed wejściem wraz z innymi rodzicami,
rodzice/opiekunowie zastosują się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa m.in. w zakresie
zakrywania ust i nosa, zachowania odległości 2 m od innych osób. W przypadku konieczności
wejścia, w szatni może przebywać tylko 1 rodzic.
4. Do żłobka mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych,
sugerujących chorobę zakaźną. W dniu rozpoczęcia ponownego uczęszczania do placówki
rodzic/opiekun zobowiązany jest wypełnić ankietę w zakresie podejrzenia zakażenia
koronowirusem. W przypadku odmowy wypełnienia ankiety, dziecko nie zostanie przyjęte do
placówki.
5. Dzieci do żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe i nie objęte
kwarantanną.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
7. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.
8. Na terenie żłobka nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
9. W okresie zagrożenia epidemicznego nie ma możliwości pozostawiania wózków w placówce.

II. Procedura organizacji opieki w żłobku
1. W placówce odbywać się będzie trzykrotny pomiar temperatury u dziecka na co wyraża
zgodę rodzic, a wyniki będą odnotowane w specjalnej karcie temperatur. Do pomiaru
wykorzystywany jest termometr bezdotykowy.
2. W sali może przebywać maksymalnie 24 dzieci w podziale na trzy 8 - osobowe grupy z
uwzględnieniem powierzchni 2,5 m2 na każde dziecko i opiekuna.
3. W związku z wprowadzonym w/w limitem właściciel żłobka może skrócić godziny pracy
placówki ze względu na konieczność zmiany organizacji pracy.
4. Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki/ wszelkie inne przedmioty trudne w
codzienne dezynfekcji/prania. Jeśli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki,
skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie zdezynfekować lub czyścić.
5. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek.
7. Funkcjonowanie placówki zapewni taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się
ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabaw na dworze).
8. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m.
9. Należy dokumentować w specjalnie przygotowanym protokole wszelkie prace porządkowe,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów,
zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te mają
być wykonywane tak aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji,
zgodnie ze zaktualizowanym schematem działania dotychczasowego placówki. Zaleca się
zwiększenie częstotliwości wykonywania czynności dezynfekcyjnych.
10. Zaleca się przebywanie na świeżym powietrzu oraz na placu zabaw należącym do żłobka z
uwzględnieniem zachowania maksymalnej odległości i zmianowości grup.
11. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
dezynfekowany
12. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel
żłobka korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.

13. W placówce zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk,
prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.
14. Personel pomocniczy nie będzie kontaktował się z dziećmi.
15. W okresie trwania pandemii nie będą organizowane żadne zajęcia dodatkowe, które
przeprowadzają osoby z zewnątrz.
16. Należy zwrócić szczególną uwagę na regularne mycie rąk wodą z mydłem antybakteryjnym
przez dzieci oraz dopilnować aby robiły to szczególnie po przyjściu do placówki, przed
jedzeniem/po jedzeniu , po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
17. W okresie trwania pandemii nie prowadzi się adaptacji z udziałem rodzica.
18. W okresie trwania pandemii informacje dotyczące funkcjonowania placówki oraz rekrutacji
prowadzi się telefonicznie przez menagera placówki.
Do placówki w okresie trwania pandemii nie mają wstępu osoby z zewnątrz w celu
zminimalizowania potencjalnych źródeł zakażeń koronawirusem.

III. Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków
1. Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP wprowadza się:
2. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce
ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
3. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko wyparzarce.
4. Dyrektor placówki może podjąć decyzję o używaniu naczyń jednorazowych.
5. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie
przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.
6. Pracownicy zostaną pouczeni i zobowiązani do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności
dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości zachowania odległość stanowisk pracy w kuchniach oraz konieczności utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
1. Stoły i krzesła będą dezynfekowane po każdym użyciu.
2. Posiłki przygotowane przez catering odbiera się bez kontaktu z pracownikiem cateringu.

IV. Postępowanie w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19:
1.

Do pracy w żłobku mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice
dziecka zauważą niepokojące objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z
oddychaniem to powinni pozostać w domu oraz:









należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie
pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem,
lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów
zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-izle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
WAŻNE numery telefonu!
Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: 12 684 40 33 lub 12 684
40 32. W razie pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer 999 lub 112

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz
Ministerstwa Zdrowia dostępnych na stronie www.gis.gov.pl lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
4. Należy natychmiast wstrzymać przyjmowanie nowych dzieci do placówki, powiadomić
właściwie miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń. Ponadto pracownika należy skierować do specjalnie
przygotowanego pomieszczenia tzw. izolatki wyposażonej w środki do dezynfekcji,
maseczkę, rękawiczki , fartuch i powiadomić właściwy inspektorat sanitarny.
5. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w
odrębnym pomieszczeniu o czym mowa w pkt. 8 i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. W przypadku braku
możliwości skontaktowania się z rodzicem należy niezwłocznie skontaktować się z
właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i poinformować o przebywaniu w
placówce dziecka z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenia COVID-19 w celu
uzyskania informacji o dalszym postępowaniu.
6. Obszar, w którym poruszał się i przybywał pracownik/dziecko podejrzane o zakażenie
koronawirusem należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.).
7. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektoratu sanitarnego przy ustalaniu, czy
należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. W żłobku zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego
zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony
osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi

objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po
poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze żłobka.
W czasie oczekiwania na odbiór przez rodzica/opiekuna z dzieckiem przebywa jedna
wyznaczona osoba z personelu placówki zabezpieczona w środki ochrony osobistej.
Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie właściwy
lokalizacyjnie inspektorat sanitarny oraz zastosować się do uzyskanych tam instrukcji.
9. Należy stworzyć listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusa. Zaleca się
stosowanie do wytycznych GIS na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/.
V. POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z
podejrzeniem koronawirusa.
W przypadku, gdy dziecko/rodzic dziecka/najbliższy dziecka uczęszczającego do placówki lub
pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej
placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję
o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i
przedmiotów.

