
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia 3/2022/2023 

z dnia 01.09.2022 r.  

 

Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego 

obowiązujące na terenie Gminnego Żłobka w Żyrakowie od dnia 1 września 2022 r., 

 

opracowane na podstawie Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 10 czerwca 2022 r.1 

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, ze zm.) 
 

 

Ogólne zasady organizacji opieki w żłobku 

1. Do żłobka wchodzi się tylko głównym wejściem. Wewnętrzne drzwi do placówki pozostają 

zamknięte. Chęć przekazania dziecka opiekunce, rodzic/opiekun sygnalizuje dzwoniąc na sale 

domofonem/dzwonkiem znajdującym się w szatni/korytarzu.  

2. Do żłobka dzieci są przyprowadzane o wyznaczonych godzinach, tj. pomiędzy godzinami: 6.30  

a 8.15.  

3. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Dzieci do żłobka są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.  

5. Opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej żłobka – 

przedsionek, szatnia dolna/górna – z zachowaniem zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.  

6. Środkiem do szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka jest telefon i Messenger. 

Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery telefonów), aby 

umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.  

7. Żłobek na początku roku żłobkowego uzyskuje zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury 

ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

8. Zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwia nadmierne grupowanie się dzieci (np. 

zabawy poszczególnych grup dzieci w różnych częściach ogrodu żłobkowego).  

9. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu optymalnie na terenie ogrodu żłobkowego; 

możliwe jest wyjście na spacer/wycieczkę na tereny w pobliżu żłobka. 

10. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu.  

11. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w żłobku (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej), osoby te są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym.  

 

 



Higiena, czyszczenie pomieszczeń 

1. W żłobku obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do żłobka, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania, 

kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

2. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a jeśli są dozowniki płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

3. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są systematycznie, w czasie gdy dzieci nie przebywają 

w nich, a w razie potrzeby, także w czasie zajęć/zabaw.  

4. Zobowiązuje się pracowników obsługi do codziennego utrzymywania w czystości sal zajęć, ciągów 

komunikacyjnych, mycia powierzchni dotykowych (poręcze, klamki) i powierzchni płaskich (blaty, 

klawiatury, włączniki), mycia zabawek i innych przyrządów znajdujących się w sali, bieżącej 

dezynfekcji toalet.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy muszą ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

6. Personel kuchenny, pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do ograniczenia kontaktów 

z dziećmi, opiekunkami, pomocami opiekunek dziecięcych.  

 

Zasady bezpiecznego przygotowywania i spożywania posiłku 

1. Przy organizacji żywienia w żłobku zapewnia się warunki higieniczne wymagane przepisami prawa 

odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostały zasady 

szczególnej ostrożności dotyczące utrzymania wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej personelu.  

2. Żywienie dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami talerza zdrowego żywienia 

w żłobku (stosowanie zróżnicowanej diety, unikanie wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu 

warzyw i owoców). 

3. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się w salach zajęć z zachowaniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego spożycia posiłku.  

4. Dzieci mają na salach stały dostęp do wody pitnej. 

5. Stoliki (blaty stołów) po każdym posiłku są czyszczone przez pomoce opiekunki dziecięcej.  

6. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C 

lub wyparzane.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka 

1. Do pracy w żłobku powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.  



2. Do żłobka powinny przychodzić 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 żłobka odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność, wzywa pomoc 

medyczną.  

4. W przypadku zaobserwowania przez pracownika żłobka u dziecka objawów, mogących wskazywać 

na infekcję choroby zakaźnej, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu oraz niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze 

żłobka oraz w celu ustalenia dalszego toku postępowania.  

5. W żłobku jest wydzielone miejsce, wyposażone w termometr bezdotykowy, środki ochrony 

osobistej oraz środki do dezynfekcji i numery do pilnego kontaktu z rodzicami służące do odizolowania 

osoby w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.  

6. W miejscu, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub 

chorobę zakaźną przeprowadza się dodatkowe sprzątanie, a także mycie/zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

 


