Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Żłobka Miejskiego
w Głubczycach nr 9/2021/2022 z dnia 11.04.2022r

REGULAMIN WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
W ŻŁOBKU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
- AKTUALIZACJA

§1
1. Regulamin określa zasady oraz procedury bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w Żłobku
Miejskim w Głubczycach, dotyczące zapewnienia opieki nad dziećmi w związku z epidemią COVID19.
§2
2. Wprowadza się szczegółowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla Żłobka
Miejskiego w Głubczycach zgodne z Wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3. Do Żłobka może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
4. Dzieci mogą być przyprowadzane do Żłobka i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej.
5. Dziecko przy przyprowadzaniu lub odbieraniu z Żłobka jest w drzwiach budynku przejmowane pod
opiekę pracownika Żłobka.
6. Jeśli jest taka potrzeba opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść do budynku Żłobka lub na
teren Żłobka, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w Żłobku rodzic/opiekun za zgodą
Dyrektora Żłobka może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko
osoba zdrowa).
§3
1. Zapewnia się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących,
infrastruktury Żłobka, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć,
klamek.
2. W przypadku użycia środków dezynfekujących należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
3. Zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej do ewentualnego użycia przez pracowników w
razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).
4. Zapewnia się wietrzenie sal oraz części wspólnych (korytarzy) przynajmniej w czasie, gdy dzieci nie
przebywają w sali oraz w razie potrzeby, również w czasie zajęć.
5. Zapewnia się użycie lamp UV oraz parownicy w salach przynajmniej raz w tygodniu.

§4
1. Przy wejściu do budynku Żłobka zamieszcza się informację dotyczącą numerów telefonów do
właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2. Przy wejściu do budynku Żłobka umieszcza się także pojemnik z płynem dezynfekującym do rąk
i informację o sposobie jego użycia.
§5
1. Zapewnia się aktywność fizyczną dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym
powietrzu, w tym na placu zabaw.
2. Sprzęt wykorzystywany na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po
przyjściu do Żłobka, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
5. Należy ograniczyć przebywanie w Żłobku osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Każda osoba wchodząca na teren Żłobka zobowiązana
jest do przestrzegania regulaminu Żłobka, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym.
§6
1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do Żłobka należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
2. Rodzice/opiekunowie dzieci, które przyniosą zabawkę do Żłobka, powinni zadbać o regularne
czyszczenie/pranie lub dezynfekcję zabawki.
§7
1. Dyrektor Żłobka zobowiązuje się do opracowania list dzieci i numerów telefonów
rodziców/opiekunów prawnych celem szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami
dziecka.
2. Pracownicy Żłobka w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić
pracodawcę o nieobecności).
3. Zobowiązuje się opiekunki do zapewnienia takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi
nadmierne grupowanie się dzieci.
4. Zobowiązuje się również opiekunki do zwracania dzieciom uwagi na regularne mycie rąk.
5. Zobowiązuje się personel kuchenny, pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej do
ograniczania kontaktów z dziećmi oraz opiekunkami.

§8
1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych Dyrektor Żłobka w trybie natychmiastowym odsuwa go od
wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz
kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka należy przeprowadzić
pomiar temperatury ciała. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na mierzenie temperatury swojemu
dziecku (zgodnie z oświadczeniem – załącznik nr 1).
3. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury dziecko zostanie zabrane do osobnego
pomieszczenia, wyznaczonego przez Dyrektora Żłobka, gdzie oczekiwać będzie na odebranie przez
rodzica. Osobnym pomieszczeniem będzie w tym przypadku sala Izolatka położona na pierwszym
piętrze budynku Żłobka.
4. W razie wystąpienia podwyższonej temperatury u dziecka, rodzic zostanie o tym fakcie powiadomiony
natychmiast oraz zobowiązuje się zabrać dziecko z Żłobka w jak najszybszym czasie i skontaktować
się z lekarzem rodzinnym.
5. Po ustaleniu miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie
koronawirusem należy przeprowadzić dodatkowe sprzątanie a także zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 1 Regulaminu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim w
Głubczycach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
Nazwisko i imię dziecka
.…………………………………………………………………………………………………

1

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w Żłobku
Miejskim w Głubczycach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19
(dostępne na stronie internetowej www.przedszkole3glubczyce.pl oraz gazetce dla rodziców).

2

Potwierdzam, iż jestem świadomy możliwości zagrożenia mojego dziecka COVID -19, oraz oświadczam, iż nie będę
miał żadnych roszczeń względem dyrektora oraz całego personelu.

3

Zobowiązuję się przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko, nie przejawiające żadnych oznak chorobowych
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, wysypka, zaczerwienione oczy) przez 1 opiekuna, również bez oznak
chorobowych.

4

Zobowiązuję się dbać o czystość zabieranych w wyznaczone dni do żłobka przedmiotów czy zabawek.

5

Potwierdzam, iż będę przypominał dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu,
nosa, ust, często myć ręce wodą z mydłem. Będę pamiętał/a o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania – będę dbał, aby moje dziecko również miało taki nawyk.

6

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka w sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu jego
zdrowia.

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest Żłobek Miejski w Głubczycach dane przetwarzane będą na
podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celu realizacji obowiązku opiekuńczego
względem wychowanka placówki oświatowej. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu ww. Ustawy.
Przysługują Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Podstawa prawna:
Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanymi
na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 Kodeksu Karnego, stwierdzamy, że
przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………. ………………………..
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)
…………………………. ………………………..
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

