Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 8/2022
z dn. 20.04.2022r.
Dyrektora Żłobka Miejskiego
w Bielsku-Białej

Regulamin
Zasad Bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej
na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego obowiązującego
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Opracowano na podstawie: Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 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 2021 r. poz. 195)

I. Przyjmowanie dzieci
1. Wchodząc

do

żłobka,

przyprowadzający

dziecko

rodzic/opiekun

prawny,

bezwzględnie musi zdezynfekować ręce (środek do dezynfekcji jest umieszczony w
dozowniku przy wejściu w widocznym miejscu niedostępnym dla dzieci).
2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem
zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi.
3. Przy przyjęciu dziecka personel każdorazowo będzie dokonywał pomiaru temperatury
termometrem

bezdotykowym. W przypadku temperatury powyżej 37,4°C, kataru,

kaszlu lub innych objawów infekcji dziecko nie zostanie przyjęte.
4. Warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach w Żłobku jest podpisanie
oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych wraz ze zgodą na pomiar
temperatury dziecka każdorazowo przed przyjęciem na zajęcia oraz zaakceptowania
procedur bezpieczeństwa (załącznik nr 1 do regulaminu).
5. Dzieci do żłobka są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.
6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/
opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Należy ograniczyć dzienną liczbę
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rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do
niezbędnego minimum.

II. Zajęcia
1. Wprowadzając dziecko na grupę należy bezwzględnie umyć dziecku ręce wodą
z mydłem. Czynność tą należy powtarzać każdorazowo przed jedzeniem, po powrocie
z wyjścia do ogrodu, po skorzystaniu z toalety.
2. Do grupy przypisani są stali opiekunowie. Grupy przebywają tylko w swoich
wyznaczonych pomieszczeniach.
3. Personel kuchenny oraz pomocniczy ogranicza kontakty z opiekunami oraz dziećmi
do niezbędnego minimum.
4. W celu sprawnej i szybkiej komunikacji rodzice zobowiązują się do informowania
pracowników Żłobka o każdorazowej zmianie nr telefonu osobistego czy do pracy.
5. Opiekunowie

mają

zapewniane

środki

indywidualnej

ochrony

osobistej

(do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych
u dziecka–adekwatnie do zaistniałej sytuacji)

III. Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w żłobku, zapewnione są warunki
higieniczne wymagane przepisami prawa.

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Ogranicza się przebywanie osób trzecich – wyłącznie osób zdrowych w placówce do
niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
2. Z sal zostają usunięte przedmioty i sprzęty trudne do regularnego czyszczenia.
3. Dezynfekcji podlegają przedmioty wykorzystywane w trakcie zajęć oraz ciągi
komunikacyjne i powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie
w tym blaty w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, włączniki i inne.
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Dezynfekcja obejmuje również toalety oraz urządzenia do zabawy w żłobkowych
ogródkach.
4. Pomieszczenia należy wietrzyć, co najmniej co godzinę oraz każdorazowo po
dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta środków dezynfekujących. Wprowadza
się również Kartę do monitorowania codziennych prac porządkowych i dezynfekcji.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy wyparzać.

V. Postępowanie w przypadku pojawiania się objawów COVID-19 wśród
dzieci lub personelu
1. Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
2. Zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub
sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby
zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka
konieczność wzywa pomoc medyczną.
4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy
niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku
postępowania.
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