
Załącznik do Zarządzenia nr 39/2022  
Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy  
z dnia 27 czerwca 2022 r.  

  

PROCEDURA 

organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy 
 

W poniższych wytycznych nie jest uwzględniona specyfika każdego żłobka z uwagi na ich zróżnicowaną 
infrastrukturę i liczebność grup i oddziałów. Żłobki różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną   
z tym realizacją zadań żłobka. Wobec tego kierownik żłobka, w zależności od istniejących warunków, 
w tym lokalowych, sanitarnych i zasobów kadrowych posiada kompetencje do podejmowania 
rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie żłobka, w tym 
zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na terenie tego żłobka.  

  
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 zachowania bezpieczeństwa 
zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 czerwca 2022 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 2021 r. poz. 195, ze zm.).  
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 przypadku nieobecności opiekunów przydzielonych do danej grupy wiekowej dopuszcza się 
łączenie grup lub skraca się godziny pracy grupy, biorąc pod uwagę możliwości kadrowe.   

2. W przypadku wolnych miejsc w grupie rozwojowej innej, niż dziecko uczęszczało wcześniej, 
dziecko za zgodą rodziców może uczęszczać do tej grupy. 

3. Możliwa jest organizacja imprez okolicznościowych w zamkniętym pomieszczeniu, w ramach 
jednej grupy.  
 

  
 
 



Zasady wstępu dzieci i opiekunów do placówki  
 

1. Rekomenduje się prewencyjny pomiar temperatury osób wchodzących  na teren placówki  
za pomocą urządzenia do automatycznego pomiaru temperatury i dezynfekcji „Kompaktowa 
śluza dezynfekcyjna Protect Gate Kids” – zwanej dalej śluzą. 

2. W przypadku komunikatu o podwyższonej temperaturze osoba wchodząca do placówki 
powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt kierownikowi lub innemu pracownikowi placówki.  

3. Dzieci do żłobka są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe bez objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej. 

4. Zaleca się, aby osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko ze żłobka dezynfekowała ręce 
przy wejściu do placówki. 

5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun 
może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba 
zdrowa, zaleca się mycie lub dezynfekcję rąk).  

6. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przynoszą zabawkę, powinni zadbać o jej 
regularne czyszczenie. 
 

Zasady dotyczące zdrowia dziecka  
 

1. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej. 

2. Przed przyprowadzeniem dziecka rodzice powinni upewnić się, że dziecko nie ma 
podwyższonej temperatury ciała, powyżej 37,5°C lub żadnych symptomów infekcji (m.in. 
kaszlu, kataru, duszności, osłabienia, bólu mięśni, wysypki, biegunki).  

3. 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. 

  
 
Zasady korzystania z infrastruktury żłobka  
 

Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci  
nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć. 

 
Zasady dezynfekcji i bezpieczeństwa sanitarnego  
 

1. Należy przestrzegać podstawowych zasad higieny tj. dzieci oraz opiekunowie, szczególnie  
po przyjściu do żłobka, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety 
powinni myć ręce wodą z mydłem. 

2. Należy przypominać o prowadzeniu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania czystości w salach pobytu dzieci, pomieszczeniach 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych. 

3. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet środkami bezpiecznymi dla dzieci. 
4. Zaleca się okresową dezynfekcję leżaczków dziecięcych.   
5. Rekomenduje się okresowe czyszczenie sprzętu na placu zabaw przy użyciu detergentu.  

  



III.  Szczególne zalecenia sanitarne dla personelu 
 

1. Przygotowanie i serwowanie posiłków odbywa się po umyciu lub zdezynfekowaniu rąk.   
2. Zasady postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 znajdują się w procedurze 

postępowania prewencyjnego pracowników/ współpracowników Zespołu Żłobków m.st. 
Warszawy i rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka w stanie 
zagrożenia epidemią oraz postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem. 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka  
 
1. Personel żłobka ma obowiązek informować rodziców o wszelkich niepokojących objawach 

zaobserwowanych podczas przebywania dziecka w żłobku. 
2. Personel żłobka niezwłocznie informuje telefonicznie rodziców lub opiekunów o wystąpieniu 

u dziecka niepokojących objawów. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego 
odebrania dziecka.   

3. Pracownicy żłobka mogą jedynie zaobserwować objawy choroby, ale jej stwierdzenie 
następuje przez diagnozę lekarską.  

4. Rodzice/opiekunowie dzieci  powinni przekazać kierownikowi żłobka informacje o stanie 
zdrowia dziecka. Po chorobie rodzice/opiekunowie dostarczają do żłobka oświadczenia (wzór 
stanowi załącznik nr 1 do procedury), że dziecko jest zdrowe. 

5. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u jakiegokolwiek dziecka albo personelu żłobka 
informowani są wszyscy rodzice z danej grupy.  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do  
PROCEDURY organizacji opieki w żłobkach m.st. 
Warszawy od dnia …. czerwca 2022 r.  

  

………………………………………………………       
………………………………………………………   
Imię i nazwisko rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów*  
małoletniej/małoletniego*  
  
………………………………………………………   
Imię i nazwisko 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, nie 
wykazuje objawów chorobowych:  

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  
  
  
  
  
  

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

 
 
 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 
119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na: przetwarzanie danych szczególnych 
kategorii mojego dziecka w postaci danych o stanie zdrowia, w zakresie świadczenia usług przez żłobek. 
 
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  
Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług przez 
żłobek. 
Jest mi wiadomym, że posiadam  prawo do: 

1) żądania administratora danych osobowych tj. Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: 
a) dostępu do moich danych osobowych; 
b) sprostowania moich danych osobowych; 
c) usunięcia moich danych osobowych;  
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;  
e) wniesienia sprzeciwu. 
                                              

   ……………………………………………………………... 
                                          Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

  
  
  
 


