
PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 4 

W BIAŁYMSTOKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PRZEDSZKOLI, 

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH 

FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INSTYTUCJI OPIEKI 

NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej, stałej opieki 

nad nimi podczas pobytu w żłobku i na jego terenie od momentu podjęcia nad nimi opieki 

przez opiekuna do momentu odbioru z placówki.  

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy żłobka, dyrektor oraz 

rodzice/opiekunowie prawni.  

I. Zasady organizacji pracy opiekuńczo- wychowawczej 

1. Ustala się czas pracy żłobka od godz. 6.30 -17.00 

2. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w grupach, których liczebność  dostosowana jest 

do  aktualnych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3.  Dzieci do placówki przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Przy wejściu do żłobka umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,               

z którego zobligowane są korzystać wszystkie osoby dorosłe  wchodzące / 

wychodzące  do/ z placówki , zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją. 

5. Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasad 

higieny w tym m. in.: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie 

umyć ręce).  

6. W szatniach dziecięcych może przebywać w jednym czasie wyłącznie 1 rodzic/ 

opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko. 

7. W żłobku prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych,                      

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, uchwytów, włączników, 

klawiatury, aparatów telefonicznych, domofonów oraz powierzchni płaskich. W czasie 

przeprowadzania dezynfekcji, ściśle stosuje się zalecenia producenta znajdujące się na 

opakowaniu  środka do dezynfekcji oraz w karcie charakterystyki. Obowiązkowo 

przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń    

w celu uniknięcia narażenia dzieci na wdychanie oparów środków dezynfekcyjnych.  

8. Do żłobka może zostać przyprowadzone  wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych takich jak: stan podgorączkowy / gorączka, 

kaszel, katar, ból brzucha, ból uszu,  biegunka, wymioty, zmiany skórne.  

9. Przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka rodzic / opiekun prawny  jest 

zobowiązany do pomiaru temperatury ciała  dziecka . W przypadku uzyskania wyniku 

powyżej 37,5
0
 C kategorycznie zabronione jest przyprowadzenie dziecka do 

placówki. 

10. Placówka zapewnia wyposażenie każdej z grup dziecięcych w termometr 

bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała.  

11. Na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka.   

12. Jeżeli opiekun zauważy u dziecka symptomy jakiejkolwiek choroby lub złego 

samopoczucia, ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka i poinformować rodzica       

o konieczności konsultacji lekarskiej. 



13. Wszyscy pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony osobistej do 

ewentualnego użycia w razie potrzeby ( np. do przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).  

14. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które przynosi do placówki zabawkę powinni 

zadbać o regularne jej czyszczenie/pranie/dezynfekcję.  

15. Dziecko w czasie pobytu w żłobku objęte jest stałym dozorem i opieką opiekuna lub 

upoważnionego pracownika żłobka. Do grupy w miarę możliwości przypisani są na 

stałe ci sami pracownicy.  

16. Zaleca się taką organizację i koordynację pracy , która uniemożliwi nadmierne 

grupowanie się dzieci.  

17. W salach  pobytu dzieci  nie mogą znajdować się przedmioty i zabawki, których nie 

można poddać skutecznemu myciu i dezynfekcji . 

18. Obowiązkiem opiekunów jest zwracanie bacznej uwagi, aby dzieci nie wymieniały się 

zabawkami. Zabawki powinny być poddawane jak najczęstszemu myciu i dezynfekcji.  

19. Opiekunowie kładą szczególny nacisk na edukację dzieci w zakresie częstego                

i prawidłowego mycia rąk oraz innych zachowań prozdrowotnych.  

20. Organizując dziecku miejsce do spania bezwzględnie należy zachować dystans 

pomiędzy leżaczkami/ łóżeczkami. Dziecko korzysta ze swojej pościeli, którą rodzic 

ma obowiązek prać minimum raz na dwa tygodnie w temperaturze  min. 60
0 

C 

21. Dzieci mogą korzystać tylko i wyłącznie z placu zabaw na terenie żłobka  , przy czym  

sprzęt i zabawki należy regularnie czyścic z użyciem detergentu.  

22. W żłobku  przygotowane zostaje pomieszczenie lub wydzielony obszar , wyposażony 

w  środki ochrony i płyn dezynfekujący, z przeznaczeniem na izolację osoby                

z podejrzeniem objawów chorobowych. W przypadku konieczności odizolowania 

dziecka, pozostaje ono pod opieką wyznaczonego opiekuna, do czasu przybycia 

rodzica lub służb medycznych. 

23. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są  podać aktualny numer telefonu, adres 

e- mail do szybkiej komunikacji z nimi. 

24.  Każda z grup posiada dostęp do numerów telefonów : dyrektora, organu 

prowadzącego, stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

25. Wszyscy pracownicy żłobka zobligowani są do samoobserwacji i kontroli temperatury 

ciała. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych 

powinni pozostać w domu i skorzystać z porady/ pomocy medycznej. 

26. Ogranicza się do niezbędnego minimum  przebywanie w placówce osób trzecich.                    

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pobyt tych osób wymaga  zastosowania 

rekomendowanych środków ostrożności. 

 

 

 

Białystok, dn.01.04.2022 r.      

 

Alicja Matejczyk  

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4 w Białymstoku      

 



Załączniki - instrukcje: 

 

- mycia rąk 

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak 

- dezynfekcji rąk 

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 

-wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

-zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876 

 

Wytyczne na podstawie:  

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-

sanitarnego-z-dnia-31-marca-2022-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-

podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-

w-wieku-do-lat-3-vii-aktualizacja 
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