Załącznik do Zarządzenia nr 11/2022
Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
z dnia 18 lutego 2022 r.
PROCEDURA
organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 18 lutego 2022 r.
I.

Cel, podstawa i zakres procedury

1. Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa
dzieciom korzystającym z usług żłobka – wewnętrznej komórki organizacyjnej Zespołu Żłobków
m.st. Warszawy.
2. Procedura powstała na podstawie „Wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3” opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną
i Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz wytycznych przeciwepidemicznych
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59,
oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).
3. Procedurę należy stosować w każdej wewnętrznej komórce organizacyjnej Zespołu Żłobków
m.st. Warszawy w związku ze świadczeniem opieki nad dziećmi w sytuacji zagrożenia
epidemicznego.
II.

Zalecenia dotyczące organizacji opieki w żłobkach miejskich

Zasady ogólne
1. W tych samych i stałych pomieszczeniach żłobka służących do wypoczynku, spożywania
posiłków, zabawy i zajęć mogą przebywać dzieci wraz z opiekunem zgodnie z wytycznymi:
a) powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt 5 dzieci wynosi 15 m²;
b) powierzchnia pomieszczenia na pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko
i wynosi co najmniej 2 m², jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może
być mniejsza niż 1,5 m².
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie przez rodzica pisemnego oświadczenia
o zaznajomieniu się z czynnikami ryzyka i zobowiązaniu do przestrzegania procedur
obowiązujących w placówce (Oświadczenie - załącznik nr 1).
3. W przypadku nieobecności opiekunów przydzielonych do danej grupy wiekowej, kierownik
żłobka ogranicza liczbę dzieci w tej grupie lub skraca godziny pracy, biorąc pod uwagę
możliwości kadrowe.
4. W przypadku wolnych miejsc w grupie rozwojowej innej, niż dziecko uczęszczało wcześniej,
dziecko za zgodą rodziców może uczęszczać do tej grupy.
5. W przypadku nieobecności opiekunów dopuszcza się łączenie grup.
6. W żłobkach nie są prowadzone zajęcia rytmiki ani organizowane imprezy okolicznościowe.
7. W żłobkach obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych z bieżącą
działalnością żłobka.

Zasady wstępu dzieci i opiekunów do placówki
8. Do żłobka mogą przyprowadzać dziecko wyłącznie zdrowi rodzice, opiekunowie prawni
lub osoby upoważnione przez rodzica.
9. Dzieci osób przebywających w izolacji w warunkach domowych nie są przyjmowane.
10. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko ze żłobka zobowiązana jest do rygorystycznego
zabezpieczenia się w środki ochrony osobistej (maseczka) zarówno podczas przyprowadzania,
jak i odprowadzania dzieci oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu do żłobka.
11. Każda osoba wchodząca do placówki ma każdorazowo dokonywać pomiaru temperatury
za pomocą urządzenia do automatycznego pomiaru temperatury i dezynfekcji „Kompaktowa
śluza dezynfekcyjna Protect Gate Kids” – zwanej dalej śluzą. W przypadku komunikatu
o podwyższonej temperaturze powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt kierownikowi placówki.
12. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko powinna przebywać w przestrzeni wspólnej jak
najkrócej. Zabronione jest prowadzenie rozmów telefonicznych, spacerowanie czy zabawa
z dzieckiem.
13. W przestrzeni wspólnej musi być zachowana zasada odstępu co najmniej 1,5 m – dotyczy
to zarówno odległości rodziców od siebie, jak i odległości rodziców od opiekunów.
14. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun
za zgodą kierownika placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba
zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres
adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie
dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
15. Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów
lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni
zapewnić, aby dziecko nie udostępniało swoich zabawek innym, natomiast
rodzice/opiekunowie dziecka zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawek.
Zasady dotyczące zdrowia dziecka
16. Dziecko powinno być zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
oraz przygotowane do uczestniczenia w zajęciach grupowych.
17. Przed przyprowadzeniem dziecka rodzice muszą się upewnić, że dziecko nie ma gorączki
(temperatura powyżej 37,5) lub żadnych symptomów infekcji (m.in. kaszlu, kataru, duszności,
osłabienia, bólu mięśni, wysypki, biegunki).
18. Każdorazowo przy przyprowadzeniu dziecka do żłobka upoważniony pracownik żłobka
dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka. Prewencyjny pomiar temperatury może być
dokonywany za pomocą urządzenia do automatycznego pomiaru temperatury i dezynfekcji
„Kompaktowa śluza dezynfekcyjna Protect Gate Kids”, termometru bezdotykowego
lub zwykłego.
19. Dziecko nie zostaje przyjęte do żłobka, jeśli ma miejsce przynajmniej jedna z następujących
okoliczności: dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C; opiekunka
zaobserwowała u dziecka wysypkę, katar, kaszel lub kichanie.
20. Dzieci w żłobku nie myją zębów.
Zasady korzystania z infrastruktury żłobka
21. Z pomieszczeń, w których przebywają dzieci usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować.

22. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, materace itp.) należy
dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
23. Do kontaktu między grupami dziecięcymi w sytuacji koniecznej wyznaczona jest pielęgniarka
lub kierownik.
24. Podczas posiłków dzieci są rozsadzane z zachowaniem bezpiecznej odległości w miarę
możliwości żłobka.
25. Sale, w których przebywają dzieci wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
Zasady dezynfekcji i bezpieczeństwa sanitarnego
26. Dzieci oraz opiekunowie, szczególnie po przyjściu do żłobka, przed jedzeniem, po powrocie
z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety albo przynajmniej co dwie godziny myją ręce wodą
z mydłem co najmniej przez 30 sekund.
27. W żłobku prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych i zabawek.
28. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet środkami bezpiecznymi dla dzieci. Każdorazowa
wizyta w toalecie w celach higienicznych z dziećmi wymaga dezynfekcji deski klozetowej oraz
prawidłowej dezynfekcji rąk.
29. Dzieci korzystają z placu zabaw wyłącznie wówczas, gdy zapewniona jest codzienne
dezynfekcja.
30. Z placu zabaw dzieci korzystają rotacyjnie przy zachowaniu wymaganej odległości od osób
trzecich , chyba, że każda grupa posiada swoją oddzielną przestrzeń. Dzieci z różnych grup
w miarę możliwości nie powinny się mieszać.
31. Przy organizacji dziecku miejsca do spania, musi być zachowany dystans pomiędzy leżaczkami
i łóżeczkami. Po zakończeniu odpoczynku są one dezynfekowane.
III.
Szczególne zalecenia sanitarne dla personelu
1. Personel zatrudniony w żłobku ma obowiązek korzystania zgodnie z zaleceniami Sanepidu
i kierownictwa żłobka z indywidualnych środków ochrony osobistej – maseczek na usta i nos,
jednorazowych rękawiczek, fartuchów, płynów do dezynfekcji rąk, w szczególności
we wspólnych częściach obiektu oraz mając kontakt z rodzicami, opiekunami dzieci oraz innymi
osobami przebywającymi na terenie żłobka.
2. Codziennie przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik mierzy temperaturę.
3. Obowiązuje ograniczenie wspólnego przebywania dorosłych w zamkniętych pomieszczeniach.
4. Przygotowanie i serwowanie posiłków odbywa się tylko w rękawiczkach jednorazowych.
Posiłki powinny być nakładane przez opiekuna bezpośrednio dzieciom na talerz. Zaplanowane
są różne godziny spożywania posiłków, a pomiędzy nimi dezynfekcję stolików i krzeseł.
5. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi i personelem opiekującym się
dziećmi.
6. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów infekcji dróg oddechowych
(katar, ból gardła, utrata węchu lub smaku, podwyższona temperatura i kaszel itp.), układu
pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, itp.), lub innej (dalej: infekcji)
oraz nie przebywające na izolacji lub izolacji w warunkach domowych. W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji u pracownika konieczny jest kontakt
z kierownikiem żłobka.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania pracowników i nowych zasad pracy w czasie pandemii
regulują odrębne procedury.
8. Szczegółowe zasady postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 znajdują się
w procedurze postępowania w przypadku podejrzenia oraz potwierdzonego przypadku
zakażenia pracowników.

IV.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka
1. Personel żłobka ma obowiązek informować rodziców o wszelkich niepokojących objawach,
zaobserwowanych podczas przebywania dziecka w żłobku, m.in. złym samopoczuciu,
zmęczeniu, braku apetytu, wysypce, gorączce powyżej 37,5°C, kaszlu, przekrwionych oczach,
bólu brzucha, problemach żołądkowych i innych.
2. Dziecko przejawiające widoczne niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 metrów
odległości od innych osób.
3. Personel żłobka niezwłocznie informuje telefonicznie rodziców lub opiekunów o wystąpieniu
u dziecka niepokojących objawów. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego
odebrania dziecka.
4. Pracownicy żłobka mogą jedynie zaobserwować objawy choroby, ale jej stwierdzenie
następuje przez diagnozę lekarską.
5. Rodzice po odebraniu ze żłobka dziecka z objawami choroby, mają obowiązek poinformowania
kierownika żłobka o wyniku badania dziecka przez lekarza oraz obowiązek dostarczenia
po chorobie zaświadczenia od lekarza lub oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 2
do procedury), że dziecko jest zdrowe.
6. Po odebraniu przez rodziców dziecka z objawami choroby dezynfekuje się pomieszczenie
lub miejsce, w którym dziecko przebywało.
7. Kierownik ustala z pracownikami sekcji BHP, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury oraz
w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Żłobków podejmuje stosowne decyzje.
8. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u jakiegokolwiek dziecka albo personelu żłobka
informowani są wszyscy rodzice z danej grupy.
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Załącznik nr 1 do
PROCEDURY organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy
od dnia 18 lutego 2022 r.

………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka/PESEL dziecka

………………………………………………………
imię i nazwisko matki/opiekuna dziecka
……………………………………………………………………
imię i nazwisko ojca/opiekuna dziecka

OŚWIADCZAM
1) że jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców
lub opiekunów jak i innych domowników oraz o ryzyku podjęcia decyzji związanej z wysyłaniem
dziecka do placówki, jak i dowożeniem dziecka do instytucji – ze szczególnym uwzględnieniem
informacji, że część przypadków przebiega bezobjawowo;
2) że zapoznałam/em się z procedurą organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 18 lutego
2022 r. wprowadzoną zarządzeniem nr 11/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia
18 lutego 2022 r.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ
1) do przestrzegania procedury organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy od dnia 18 lutego 2022r.
wprowadzoną zarządzeniem nr 11/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia
18 lutego 2022 r.;
2) że w przypadku otrzymania informacji ze żłobka o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów
chorobowych niezwłocznie odbiorę dziecko z placówki.

………………………………………………………
data, podpis matki/opiekuna dziecka

………………………………………………………
data, podpis ojca/opiekuna dziecka

Załącznik nr 2 do
PROCEDURY organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy
od dnia 18 lutego 2022 r.

………………………………………………………
………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów*
małoletniej/małoletniego*

………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka/PESEL dziecka

Oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o stanie zdrowia dziecka
………………………………………………………

numer i adres żłobka

Oświadczam/oświadczamy*, że moje/nasze dziecko*, którego dane osobowe podano wyżej, w dniu
....................................................................................................................................................................
odbyło wizytę/teleporadę u lekarza................... po przebytej w dniach od........... do ............. chorobie
Aktualnie nie występują u dziecka objawy chorobowe:
a. infekcyjne: podwyższona temperatura, kaszel, katar*
b. przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, luźne stolce*
c. skórne: wysypka, świąd, zmiany ropne*
d. inne**: ....................................................................................................
Dziecko jest zdrowe.
Dziecko nie otrzymuje żadnych leków.

Oświadczenie złożono w Warszawie, dnia …………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Podstawa prawna: art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm).

* niepotrzebne skreślić
**wpisać inne objawy chorobowe będące przyczyną nieobecności dziecka w żłobku

