
Procedury pracy na terenie Miejskiego Żłobka nr 7  
w Zielonej Górze w czasie istnienia Covid-19 

 

Cel procedury 
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa  
i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie (na terenie zakładu pracy) 
oraz dzieci w wieku żłobkowym tj. od 1 do 4 lat, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na 
terenie Miejskiego Żłobka nr 7 w Zielonej Górze. 
 

Zakres procedury 
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Miejskiego Żłobka nr 7  
w Zielonej Górze świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 
koronawirusa COVID-19. 
 

Odpowiedzialność 
1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor 

żłobka. 
2. Pracownicy zostaną zapoznani z procedurą przez dyrektora placówki. Procedura zostanie 

wywieszona na tablicy w wyznaczonym przez Dyrektora miejscu. 
3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni 

są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo 
dzieci oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 
 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika  
i dziecka. 
 

1. Pracownicy Żłobka z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach  www.gis.gov.pl  lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

2. Przed przystąpieniem do pracy każdy z pracowników powinien zostać poddany 
bezdotykowemu pomiarowi temperatury.  
Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem Żłobka, lub zaraz 
po wejściu do niego, a pracownicy oraz rodzice z dziećmi stojąc w kolejce muszą zachować 
przynamniej 1,5-metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury 370C 
lub wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w 
oddychaniu, dana osoba nie zostanie wpuszczona na teren Żłobka.  

3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19  poza zakładem pracy musi zgłosić 
taki fakt do pracodawcy. 

4. Należy wyznaczyć pomieszczenie izolujące (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej  
i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 
objawów chorobowych.  

5. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic przekazuje 
opiekunowi lub dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.  

6. Dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa  
i ust podczas drogi do i z placówki.  

7. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.  
8. Dzieci i dorośli powinni, w odpowiedni sposób, zasłaniać twarz podczas kichania czy 

kasłania.  
 

 



Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa. 
1. Zapewnienie ochrony twarzy dla pracowników Żłobka. 

Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby ochronne, bariery odległościowe, przyłbice 
ochronne, gogle, maseczki ochronne, rękawiczki lateksowe, nitrylowe i inne narzędzia lub 
sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób 
zarażonych. 

Uwaga: Zakazuje się wykorzystania profesjonalnych maseczek medycznych typu FFP2 i 
FFP3, w celu zapewnienia odpowiedniej ich ilości dla szpitali. Zaleca się kupowanie 
maseczek wielorazowych, maseczek o standardzie ochrony przemysłowym (94% lub 
niższym), a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk. 

2. Ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz. Zachowanie dodatkowych środków 
ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym  
z dostawcami posiłków.  

3. Obowiązek noszenia na terenie Żłobka maseczek przez zewnętrznych dostawców  
i gości, którzy poruszają się po terenie placówki. 

4. Przy wszystkich wejściach do Żłobka (wejście główne, wejście ewakuacyjne otwarte dla 
dzieci i rodziców) należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich 
dorosłych, wchodzących do budynku do korzystania z niego.  

5. Na terenie obiektu Żłobka, jeżeli pracownicy pracują w odległości większej niż 2 metry od 
siebie, możliwa jest praca bez maseczek.  

6. Pracownicy pracujący przy dzieciach mają obowiązek noszenia maseczek na stałe. 
 

Korzystanie z przestrzeni wspólnych, w tym  

1. Zachowanie 1,5 metra odległości pomiędzy dziećmi podczas spożywania posiłków, 
2. Bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, 

czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu  
w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.  

1. Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać z szatni na terenie żłobka do 
czterech osób (opiekunka oraz podopieczny - dziecko) (rodzic – dziecko). Każda grupa 
korzysta z wydzielonych szatni. w szatniach nie może przebywać więcej niż 4 osoby). 

2. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości liczebność 
grup nie może być większa niż 12 osób. 

3. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu np. podczas 
schodzenia i rozchodzenia się dzieci. 

4. W miarę możliwości należy unikać rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki nad 
dziećmi.  

5. Dzieci, pod nadzorem opiekunów, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów 
zabaw.  
Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go oznaczyć 
taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.  

6. Należy wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie  
w żłobku i dlaczego zostały wprowadzone. Zakaz przynoszenia przez dzieci zbędnych 
sprzętów i zabawek z domu. 

7. Nie organizujemy wyjść poza teren placówki, np. spacery do parku. 
8. Z sal usuwamy przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. 

pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, obręcze, 
powinno się je systematycznie dezynfekować.  

9. Wietrzymy sale, w których organizuje się zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 
10. Organizując  dziecku miejsce do spania, zachowujemy przy tym dystans pomiędzy leżaczkami 

czy łóżeczkami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekuj je. 



11. Zwracamy szczególną uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 
jedzeniem,  

12. Zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych 
szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online,  
z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny. 

 
Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego lub więcej pracowników lub 
podopiecznych. 
 

1. Gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pracowników do konkretnych 
stanowisk lub obszarów pracy. 

2. Umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, 
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  

3. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, 
duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną 
Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go następnie o dalszym 
postępowaniu. 

4. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia 
pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym. 

5. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą 
telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym 
postępowaniu. 

6. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby 
przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora.  

7. Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi. 
8. Dezynfekcja całego obiektu żłobka w razie zgłoszenia lub wykrycia zarażonych 

pracowników i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na 
dłuższy okres czasu. 

9. Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 

POZOSTAŁE REKOMENDACJE 
 

Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników. 
 

1. Wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika 
oświadczeń o stanie zdrowia, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych 
u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub 
była narażona na kontakt z osobą zakażoną Załącznik nr 1. 

2. Ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań 
zewnętrznych. 

3. Przekazanie pracownikom zaleceń dotyczących częstego mycia rąk i unikania powitań 
poprzez podanie ręki. 

4. Odkażanie obiektu żłobka, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 
komunikacyjnych, wejść, szatni sal, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków (częstotliwość  
w zależności od ruchu i ilości osób oraz punktów styku). 

5. Ograniczenie ilości zabawek dla dzieci. 
6. Mycie i dezynfekcja zabawek używanych przez dzieci. 
 
 
 



ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA 
 

1. Często myj ręce 
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 
dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia 
wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko 
zakażenia. 

 

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni. 
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. 
Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie. 

 

3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie 
oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa  
z powierzchni na siebie. 

 

4. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe 
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być 
regularnie przecierane z użyciem wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie 
miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane. 

 

5. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków 
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze 
drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: 
wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na 
stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. 

 

6. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy 
Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, z którą rozmawiamy, twarzą  
w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. 

 

7. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu 
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia pracownika Miejskiego Żłobka nr 7 w Zielonej Górze 

 p. …………………………………………………………… 
 

Data 
 

Temperatura 
 

Brak występowania 
objawów chorobowych 

u pracownika 
 

TAK/NIE 

 

Brak kontaktu z osobą, która 
miała widoczne objawy 

chorobowe lub była narażona na 
kontakt z osobą zakażoną. 

 

TAK/NIE 

 

Uwagi 
 

Czytelny podpis 
pracownika 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


