
Procedura bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19 
 

• Procedura obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020r. do odwołania. 
• Procedura dotyczy pracowników Centrum oraz rodziców, opiekunów, dzieci 

i wychowanków, którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych na terenie Centrum. 
• Celem procedury jest zabezpieczenie dzieci, wychowanków oraz ich rodzin, a także 

pracowników Centrum przed zarażeniem się koronawirusem (COVID-19). 
 

Organizacja opieki w żłobku 
 
Dla rodziców  
• Do żłobka przyjmowane będą te dzieci, których rodzice zgłosili Kierownikowi Żłobka 

chęć udziału dziecka w zajęciach. 
• Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 
• Dzieci do żłobka są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.  
• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do Centrum. 
• Rodzice przyprowadzający dzieci do żłobka, wyrażają zgodę na pomiar temperatury 

dziecka i rodzica przed wejściem na teren budynku Centrum. Pomiaru temperatury 
dokonuje wyznaczony pracownik Centrum. 

• Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko do żłobka nie wchodzą na teren 
Centrum. Przekazują dziecko pod opiekę pracownika żłobka przed wyznaczonym 
wejściem z zachowaniem zasady jeden rodzic – jedno dziecko.  

• Rodzice zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Centrum oraz 
innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m oraz rygorystycznie przestrzegają 
wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 
dezynfekcja rąk. 

• Rodzice przyprowadzają/odbierają dziecko wejściem z przodu budynku Centrum, po 
prawej stronie. 

• Wymiana informacji pomiędzy rodzicami, a pracownikami żłobka odbywa się przede 
wszystkim w formie telefonicznej. 

• Rodziców obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren Centrum,  do sal 
żłobkowych oraz przemieszczania się po  terenie placówki, ogrodzie i placu zabaw. 

• Rodzice przed pierwszym przystąpieniem dziecka do zajęć wypełniają wywiad 
epidemiologiczny oraz zapoznawani są z czynnikami ryzyka, jakie mogą wystąpić 
w związku z COVID19 oraz z wprowadzoną procedurą. Zapoznanie się z czynnikami 
ryzyka i procedurą, rodzice zaświadczają swoim podpisem. Rodzice potwierdzają w 
wywiadzie swoją odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka 
na zajęcia. 

• W przypadku wystąpienia czynników ryzyka w wywiadzie lub wystąpienia 
jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka lub rodzica, Kierownik żłobka ma 
prawo odmówić przyjęcia dziecka do żłobka.  

• Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i zabierania 
z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 

• W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, w ciągu dnia zajęć, rodzic 
zostaje niezwłocznie powiadomiony i zobowiązany do pilnego i, jak najszybszego 
odebrania dziecka oraz zgłoszenia się do lekarza, a następnie poinformowania 
Kierownika Żłobka o stanie zdrowia dziecka.  



 
Dla kadry żłobka: 
• Dzieci w żłobku podzielone zostaną na dwie grupy, którymi opiekować się będą 

wyznaczeni pracownicy. Pierwsza grupa zajmuje pomieszczenia należące do żłobka. 
Druga grupa zajmuje pomieszczenie w sali SI. Liczba dzieci w grupie nie może 
przekraczać 12 osób. 

• Opiekunowie zachowują pomiędzy sobą dystans społeczny (minimum 1,5m). 
• Każda grupa dzieci  przebywa w wyznaczonych i stałych salach, bez możliwości 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci i wzajemnego kontaktowania się. 
• Do każdej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 
• Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. 
• Po przyjściu dziecka na salę, w pierwszej kolejności należy umyć dziecku ręce. 
• Opiekun wyjaśnia dzieciom, na ile jest to możliwe, jakie zasady bezpieczeństwa 

obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone. Przekazuje komunikat w formie 
pozytywnej, aby wytworzyć w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa 
i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku. 

• Opiekun dba, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myje dzieciom ręce 
wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie 
ze świeżego powietrza. Organizuje pokaz i uczy  właściwego mycia rąk, przypomina 
i daje przykład (uatrakcyjnia mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe, zabawy 
paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia). 

• Wprowadza się obowiązek wietrzenia sal, w których przebywają dzieci co najmniej 
raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć przez 
5 minut. 

• Wprowadza się zakaz przemieszczania pracowników żłobka bez szczególnej potrzeby, 
z dziećmi lub bez, poza terenem wyznaczonym dla żłobka. Dzieci i personel 
przebywają w wyznaczonych salach lub w ogrodzie. Wprowadza się zakaz 
organizowania zajęć integracyjnych, wyjść poza teren Centrum. 

• Wprowadza się zakaz wchodzenia na teren żłobka pozostałych pracowników Centrum 
i innych osób nie będących pracownikami. Kontakty pracowników powinny odbywać 
się drogą telefoniczną. 

• Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 
dziećmi.  

• Pracownicy Centrum w czasie kontaktów z rodzicami są zobowiązani do stosowania 
przyłbic oraz dezynfekcji rąk po każdorazowym kontakcie z rodzicami. 

• Organizując  dziecku miejsce do spania, należy zachować dystans pomiędzy 
leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je, a pościel schować do 
przygotowanego wcześniej, podpisanego worka.  

• Pracownicy żłobka zobowiązani są do usunięcia z sali, przedmiotów i sprzętów, 
których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć 
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je 
dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

• Pracownicy żłobka zobowiązani są do systematycznej dezynfekcji następujących 
elementów: ram łóżeczek lub leżaczków, blatów stołów po spożyciu posiłków, 
zabawek. 

• Każdego dnia, po zakończeniu zajęć, zobowiązuje się kadrę sprzątającą do dezynfekcji 
pomieszczeń  (blaty, klamki, wyłączniki światła, krzesła, poręcze, uchwyty, poręcze 
krzeseł i powierzchni płaskich) przy użyciu płynów antybakteryjnych.  



• Wyodrębnia się w ogrodzie 2 strefy dla dzieci, tak aby poszczególne grupy nie 
kontaktowały się ze sobą wzajemnie. 

• Zobowiązuje się konserwatora do dezynfekcji urządzeń znajdujących się na placu 
zabaw, przynależnych do żłobka każdego dnia, po skorzystaniu przez dzieci. 

• Kierownik Żłobka codziennie informuje osobiście lub telefonicznie Dyrektora Centrum 
o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia. 

• W przypadku wystąpienia u dziecka objawów zakażenia, Kierownik Żłobka przekazuje 
dziecko wyznaczonej pielęgniarce dyżurnej, która udaje się z dzieckiem do 
izolatorium (sala AK). W izolatorium pracownik wyposażony będzie w maseczkę, 
rękawiczki i fartuch ochronny. 

• Jeśli u dziecka w grupie wystąpiły objawy wskazujące na infekcję COVID19, należy 
wyprowadzić dzieci z sali zabaw i przenieść do sali zastępczej na czas dezynfekcji 
pomieszczeń (sala AKW). 

• Kierownik Żłobka informuje rodziców dziecka o infekcji i prosi, o niezwłoczne 
odebranie dziecka z Centrum. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
• Przed wejściem do budynku zamieszczona jest informacja o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby, wchodzące do placówki oraz istnieje możliwość 
skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. 

• Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, 
a opiekunowie grup do dopilnowania, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do 
żłobka, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu 
z toalety.  

• Kadra sprzątająca codziennie w czasie prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymuje czystość ciągów komunikacyjnych, dokonuje dezynfekcji 
powierzchni dotykowych (poręczy, klamek i powierzchni płaskich). Wykonanie 
czynności potwierdza podpisem na karcie sprawdzającej. 

• Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji.  

• Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w przyłbice, 
jednorazowe rękawiczki oraz odzież roboczą wymienianą codziennie lub częściej 
w razie konieczności. 

• W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje. 

• W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych pracownicy na bieżąco dezynfekują 
toaletę. 

Gastronomia 
• Pracownicy kuchni obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa 

odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo stosują zasady 
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników 
(w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny 
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów).  

• Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców.  



• Każda grupa spożywa posiłki w swoich pomieszczeniach, posiłki transportowane są 
windą spożywczą  i wydawane  w innym czasie.  

• Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu 
• Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  
• Pracownicy/obsługa żłobka zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu 
i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

• Zobowiązuje się pracowników do samoobserwacji i pomiaru temperatury 2 x dziennie 
(w przypadku podwyższonej temperatury należy pozostać w domu i skorzystać 
z teleporady medycznej) oraz przestrzegania zasad higienicznych i sanitarnych, 
codziennej zmiany odzieży roboczej. 

• W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 
odsunąć go od pracy. Zapewnić mu pomieszczenie do czasu oczekiwania na 
indywidualny transport. 

• Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

• Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą 
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń. 

• W zaistniałym przypadku zakażenia pracownika należy stosować się do zaleceń 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy 
wdrożyć dodatkowe procedury.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 
 



ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 
OŚWIADCZENIE RODZICA 

Niniejszym, działając jako opiekun prawny  
……………………………………………………..., 

(imię i nazwisko dziecka) 
oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o procedurach bezpieczeństwa związanych 
z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem (COVID-19), obowiązujących w Centrum Edukacji i Rehabilitacji, 
prowadzonym przez Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
w Zabrzu. Zobowiązuję się ich przestrzegać oraz zobowiązuję się do przekazywania dziecku informacji 
o zagrożeniu i konieczności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, na miarę jego możliwości.  
Oświadczam, że jestem świadomy(-a), iż w/w procedury bezpieczeństwa nie pozwalają jednak na całkowite 
wykluczenie ryzyka zakażenia. Oświadczam nadto, że jestem świadomy(-a) utrzymującego się ryzyka 
zakażenia koronawirusem (COVID-19), w trakcie korzystania przez moje dziecko z opieki Centrum Edukacji 
i Rehabilitacji, w okresie obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii. W sytuacji zakażenia mojego 
dziecka koronawirusem (COVID-19) zrzekam się wszelkich roszczeń (w tym odszkodowawczych 
z jakiegokolwiek tytułu) wobec Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski w Zabrzu. 
Świadomy zagrożeń wynikających z COVID19, zobowiązuję się do podania prawdziwych informacji na temat 
swojego zdrowia oraz zdrowia mojego dziecka. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojej i mojego 
dziecka przed rozpoczęciem udziału w zajęciach prowadzonych na terenie Centrum. Zobowiązuję się do 
aktualizowania informacji o stanie zdrowia, w przypadku nastąpienia jakiejkolwiek zmiany. 
 

Zabrze, dnia ……………….                                         Czytelny podpis rodzica ……………………… 
 
 

• Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników, za 
granicą w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie w raportach WHO  na 
stronie https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) 

O Tak 
O Nie 

• Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 
wirusem SARS CoV-2? 

O Tak 
O Nie 

• Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w rejonach transmisji 
koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie w raportach WHO  na stronie 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports) 

O Tak 
O Nie 

• Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 
epidemiologicznym (kwarantanna)? 

O Tak 
O Nie 

• Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, 
wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

O Tak 
O Nie 

• Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś 
z domowników? 

O Tak 
O Nie 

Data Czytelny podpis 
  

 
W przypadku choć jednej odpowiedzi „TAK” lub braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, 
może zostać zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji pielęgniarka ma prawo 
odmówić udziału w zajęciach prowadzonych na terenie Centrum.  


