
Regulamin przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 
 

obowiązujący w Żłobku Akademia Maluszka 
 
 
 

Rozdział I 
 
Wytyczne ogólne 
 

1. Regulamin  został  sporządzony  w  oparciu  o  wytyczne  przeciwepidemiczne  Głównego  
Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.,  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

 
w szkole podstawowej i innych form wychowana przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374  
i 567). 

 
2. Zamiar zgłoszenia dziecka do pobytu w placówce musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni 

robocze przed planowanym przyprowadzeniem dziecka z określeniem godzin pobytu dziecka, 
 

w formie zdalnej (telefonicznie pod numerem: 797-96-51-51 lub mailowo na adres: 
zlobek.akademiamaluszka@gmail.com ). 

 
3. Godziny pobytu dzieci w żłobku na czas epidemii zostają skrócone do 9 godzin od godziny 7.30 

do godziny 16.30, przy czym przyprowadzenie dziecka powinno nastąpić najpóźniej do godziny 
9:00, a jego odebranie zgodnie z godziną wskazaną w informacji określonej w ust. 3. 

 
4. Przestrzeń przeznaczona dla 1 dziecka zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ust. 1 wynosi nie 

mniej niż 2,5 m2.  
5. W sytuacji przekroczenia limitów określonych w ust. 4 Dyrektor żłobka zastrzega sobie 

możliwość odmowy przyjęcia dziecka do placówki.  
6. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci:  

•pracowników systemu ochrony zdrowia,  
•służb mundurowych,  
•obydwojga rodziców pracujących,  
•pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,  
•realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19,  
•rodziców nie mających możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

 
7. Ogranicza się wchodzenie na teren żłobka osób trzecich, niebędących pracownikami, dziećmi 

lub opiekunami dzieci do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby 

bez objawów chorobowych). Zasady kontaktów z osobami trzecimi, wykonującymi niezbędne 

usługi dla placówki określone zostały w Rozdziale VI Regulaminu.  
 

Rozdział II 
 
Warunki przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka 
 

1. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Dzieci z objawami takimi jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, 

biegunka, podwyższona temperatura, a także u których występują inne objawy chorobowe nie 

będą przyjęte do żłobka. Opiekun ma prawo zweryfikować przy wejściu stan zdrowia dziecka. 
 

2. Zaleca się rodzicom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury dziecku w domu, przed 
przyprowadzeniem go do placówki. 

 
3. Dzieci przyprowadzać i odbierać z placówki mogą wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem 

zasady 1 rodzic z dzieckiem. Jeżeli w gospodarstwie domowym dziecka zamieszkuje osoba 
przebywająca w kwarantannie lub w izolacji domowej, zgodnie z wytycznymi GIS nie wolno 
przyprowadzić dziecka do żłobka. 
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4. Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do żłobka rodzic zobowiązany jest do złożenia 

stosownego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), dotyczącego zapoznania się z treścią 

regulaminu, przyjęcia go do stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury  

u dziecka w sytuacjach tego wymagających. Oświadczenie zawiera również numer telefonu 

kontaktowego, zapewniający szybką i efektywną komunikację z opiekunami w żłobku. 
 

5. Zaleca się, by dziecko przyprowadzane i odbierane było przez maksymalnie 2 różnych 
członków rodziny. Dla dobra i w trosce o zdrowie osób starszych rekomenduje się, by dzieci nie 
przyprowadzały i nie odbierały osoby po ukończeniu 60 roku życia. 

 
6. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko ze żłobka ma obowiązek mieć osłonięty nos  

i usta, a na dłoniach rękawiczki ochronne jednorazowe. 
 

7. Przy wejściu do budynku żłobka umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją ich 
dezynfekcji. Każdy dorosły jest zobowiązany w sposób zalecany odkazić nim ręce przed 
wejściem do budynku. Nie zaleca się dezynfekowania dłoni dziecka z uwagi na zawartość 
alkoholu w płynie.  

8. Przed wejściem do budynku żłobka rodzic: 
 

1) zajmuje wraz z dzieckiem miejsce w przestrzeni zapewniającej zachowanie społecznej 
bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 2 m, wyznaczonej przed budynkiem, 

 
2) dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach powiadamia pracowników żłobka o przybyciu  

i czeka na przybycie pracownika placówki, 
 

3) poddaje się wraz z dzieckiem pomiarowi temperatury z użyciem termometru 
bezdotykowego (w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37,2°C dziecko 
nie zostanie przyjęte do żłobka, a rodzic zobowiązany będzie do stosowania się do 
procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu),  

4) wchodzi do przedsionka / korytarza i szatni żłobka wraz z dzieckiem i przebiera dziecko, 
 

5) opiekun odbiera dziecko i wchodzi z nim na salę zabaw. Rodzic nie może wejść z dzieckiem 
do wewnętrznych pomieszczeń żłobka.  

9. Dziecko nie może przynosić ze sobą i wnosić na teren żłobka swoich zabawek lub innych 
niepotrzebnych przedmiotów, przyniesionych z domu. 

 
10. Rodzice zobowiązani są do codziennego przynoszenia czystych ubrań na zmianę dla dzieci, tak 

aby zapewnić dziecku oraz wszystkim przebywającym w placówce brak kontaktu z możliwie 
osadzonym na ubraniu wirusie. Dotyczy sytuacji w której opiekun będzie zmuszony do zmiany 
ubranek dziecku poprzez zabrudzenie, zachlapanie itp. 

 
11. Zaleca się regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy 
podczas kichania czy kasłania – dzieci uczą się przez obserwacje dobrych przykładów! 

 
Rozdział III 

 
Zasady obowiązujące opiekunów w żłobku 
 

1. Opiekun jest zobowiązany do: 
 

1) pomiaru temperatury przed stawieniem się na stanowisku pracy oraz w trakcie 
wykonywania pracy – minimum 2 razy dziennie, 

 
2) w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37,2°C - do stosowania się do 

procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu,  
3) dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku żłobka, 

 
4) przygotowania się do pracy poprzez założenie środków ochrony osobistej – w przypadku 

gdy wyznaczony został w ramach swoich obowiązków do bezpośrednich kontaktów  
z rodzicem lub osobami trzecimi, 

 
5) stosowania się do procedur, określonych w niniejszym Regulaminie (co potwierdza 

podpisaniem oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu). 



2. W zakresie kontaktów z rodzicami przyprowadzającymi dzieci do placówki opiekun 
zobowiązany jest do: 

 
1) stosowania środków ochrony osobistej i zachowania dystansu społecznego o odległości 

minimum 2 m, 
 

2) każdorazowego mierzenia temperatury termometrem bezdotykowym zarówno u rodzica, 
jak i dziecka, przed wejściem do budynku,  

3) informowania o obowiązujących w żłobku zasadach przeciwepidemicznych w sytuacjach  
tego wymagających, 

 
4) pilnowania przestrzegania przez rodziców ograniczeń związanych z korzystaniem  

z pomieszczeń ogólnodostępnych żłobka, a także tych dotyczących bezpośrednio dzieci  
w trakcie przebywania w żłobku, 

 
5) niezwłocznego informowania Dyrektora żłobka o sytuacjach stwierdzenia podwyższonej 

temperatury u rodzica lub dziecka, lub innych objawów świadczących o braku możliwości  
przyjęcia do żłobka, 

 
6) bezpiecznego usunięcia środków ochrony osobistej używanych w kontakcie z rodzicami  

i osobami trzecimi oraz zachowania zasad higieny przed przystąpieniem do czynności 
związanych z opieką nad dziećmi  

3. W zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi, opiekun zobowiązany jest do: 
 

1) zachowania dystansu społecznego pomiędzy sobą a innymi opiekunami w każdej 
przestrzeni podmiotu, wynoszącego minimum 1,5 m, 

 
2) ciągłego monitorowania stanu zdrowia dzieci poprzez obserwację i okresowy pomiar 

temperatury (co najmniej 2 razy w ciągu czasu pobytu dziecka w placówce) i stosowania 
się do procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu, 

 
3) bieżącego wyjaśniania i mobilizowania dzieci do przestrzegania zasad higienicznych 

obowiązujących w instytucji, w tym poprzez zaplanowane działania dydaktyczne mające na 
celu przystępne i atrakcyjne zapoznawanie dzieci z tymi zasadami, 

 
4) stosowania w sytuacjach tego wymagających (np. zabiegi higieniczne u dzieci) środków 

ochrony indywidualnej (osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych, w wyjątkowych 
sytuacjach fartucha), 

 
5) usunięcia z sali wszystkich przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie 

dezynfekować (pluszowe zabawki, pomoce dydaktyczne wykonane z tkanin, materiałów 
trudnych do wyczyszczenia, zabawki niewielkich rozmiarów), 

 
6) dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych na bieżąco, po stwierdzeniu używania przez 

dziecko,  
7) wietrzenia sali zabaw co najmniej raz na godzinę (za wyjątkiem czasu drzemki), 

 
8) zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem, oraz udzielania 

pomocy dzieciom mającym trudności z wykonaniem tych czynności (szczególnie przed 
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza), 

 
9) organizacji dziecku miejsca do spania przy zachowaniu pomiędzy leżaczkami / łóżeczkami 

odległości 1,5 m oraz ich dezynfekcji po każdym odpoczynku,  
10) unikania organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, 

 
11) monitoringu codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania 

w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich), oraz urządzeń na placu zabaw po zakończonej zabawie 

dzieci, a także ścisłego przestrzegania zaleceń producenta, znajdujących się na 

opakowaniach środków do dezynfekcji. 



Rozdział IV 
 
Inne zasady organizacji pracy żłobka (niewymienione w rozdziałach wcześniejszych) 
 

1. Wprowadza się następujące procedury obowiązujące na terenie żłobka: 
 

1) Procedura na wypadek podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – stanowiąca 
załącznik nr 3 do Regulaminu, 

 
2) Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni – stanowiąca 

załącznik nr 4 do Regulaminu.  
2. Na czas stanu epidemii wprowadza się następujące zasady organizacji pracy żłobka: 

 
1) W żłobku wyznaczone zostanie pomieszczenie / wyizolowany fragment pomieszczenia, 

odpowiednio oznaczony, wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz 

płyn do dezynfekcji, umożliwiające izolację dziecka z podejrzeniem choroby COVID-19 do 

czasu przybycia jego rodziców lub pracownika do czasu przybycia pogotowia ratunkowego 

lub innych służb - pomieszczenie biurowe, z zapewnieniem wymaganego  
wyposażenia,  

2) do publicznej wiadomości podaje  się treść  obowiązujących  procedur,  instrukcji  
i niezbędnych numerów telefonów, 

 
3) zapewnia się dostęp do ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie placówki, w tym 

środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni,  
3. Zabrania się:  

1) organizowania wyjść z dziećmi poza teren żłobka (np. do parku),  
2) organizowania mycia zębów dzieci.  

 
 
 

Rozdział V 
 
Zasady w zakresie organizacji wyżywienia dzieci 
 

1. Z uwagi na wyżywienie dzieci realizowane poprzez usługę cateringu, wprowadza się 
następujące zasady jego organizacji:  
1) wybrany dostawca cateringu zobowiązany jest do zapewnienia jednorazowych sztućców 

 
i pojemników, a w przypadku dostarczania żywności w opakowaniach zbiorczych – do ich 
bezwzględnej dezynfekcji przed użyciem, 

 
2) dostarczone posiłki należy rozdzielać na porcje w rozdzielni posiłków z użyciem naczyń 

wielorazowych, które po każdym użyciu należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu  
w temperaturze minimum 60oC oraz/lub je wyparzać, 

 
3) podczas rozdzielania posiłków wyznaczoną do tego osobę zobowiązuje się do 

odpowiedniego przygotowania się zgodnie z zasadami higieny oraz zastosowania środków 
ochrony indywidualnej (nowe rękawiczki jednorazowe, osłona ust i nosa), 

 
4) posiłki podawane są w poszczególnych salach grup, a po każdym posiłku powierzchnie 

blatów stołów oraz poręcze krzeseł mają zostać zdezynfekowane z użyciem 
odpowiedniego środka do dezynfekcji. 

 
2. Odbiór dostarczonych posiłków odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym godziny dostawy, celem przygotowania się wyznaczonego pracownika do 
kontaktu z osobą trzecią (dostawcą) z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej. 

 
3. Korzystanie z dystrybutorów wody na terenie placówki odbywa się wyłącznie pod nadzorem 

opiekuna – dzieci nie powinny mieć bezpośredniej styczności ze źródłem wody, wodę podaje 
opiekun. 



Rozdział VI 
 
Kontakty z osobami trzecimi 
 

1. W przypadku konieczności kontaktu z osobą trzecią, wyznaczony do takich kontaktów 
pracownik placówki zobowiązany jest zastosować środki ochrony indywidualnej. 

 
2. Osoby trzecie sygnalizują zamiar wejścia do placówki poprzez użycie dzwonka do drzwi 

zewnętrznych, i zobowiązane są poczekać na przyjście pracownika. 
 

3. Odbiór ewentualnych dostaw (catering, przesyłki listowne itp.) odbywać się ma przed 
wejściem do budynku. Po wniesieniu ich na teren placówki:  
1) w przypadku wyżywienia – obowiązują zasady rozdziału V, 

 
2) w przypadku przesyłek listownych – należy odłożyć je we wskazane miejsce, będące poza 

obrębem dostępności dla dzieci, do zamkniętego pojemnika umożliwiającego 
„kwarantannę” przesyłki trwającą co najmniej 2 dni. 

 
4. Zajęcia dodatkowe, które przeprowadzane są przez osoby z zewnątrz zostają zawieszone do 

odwołania. 
 
 

Rozdział VII 
 
Przepisy końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej wiadomości  
w zwyczajowo przyjęty w placówce sposób. 

 
2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują ogólne zasady  

i wytyczne wynikające z aktów prawnych o zasięgu ogólnonarodowym, wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Łodzi. 



Załącznik nr 1 
 
 
 

Oświadczenie Rodzica 
 
 
 

W związku z pobytem mojego dziecka ………………………………….…………………………………………..……  
(imię i nazwisko dziecka) 

 
w Żłobku Akademia Maluszka 
 

ja niżej podpisana/y ………………..………………………………………………………………… (mama) 
 

………………..………………………………………………………………… (tata)  
(imiona i nazwiska Rodziców) 

oświadczam, że: 
 

1) zapoznałam/em się z Regulaminem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu 

wirusem SARS-CoV-2, obowiązującym w Żłobku Akademia Maluszka, zgodnie z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowana przedszkolnego 

oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz  

z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:  
a) w zakresie wprowadzonych limitów dotyczących przyjmowania dziecka do placówki, 

 
b) obowiązujących godzin pobytu dziecka w placówce, w tym godzin przyprowadzania do 

placówki. 
 

2) zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia dziecka 
każdorazowo przed przyprowadzeniem go do placówki oraz niezwłocznego zgłoszenia 
konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka 
mojego gospodarstwa domowego, 

 
3) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury przy użyciu termometru 

bezdotykowego u siebie i dziecka przed wejściem na teren placówki oraz pomiaru kontrolnego 
u dziecka w trakcie jego pobytu w żłobku, 

 
4) przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających do 

ograniczenia możliwości zakażenia, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich/Żłobek Akademia 

Maluszka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się dziecka wirusem SARS-

CoV-2 w trakcie pobytu w placówce, wynikające z braku stosowania się rodziców oraz dzieci do 

procedur reżimu sanitarnego poza placówką oraz zatajenia faktów o sytuacji rodzinnej i stanie 

zdrowia. 

 
W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących pogorszenie 
stanu zdrowia, niezwłocznie poinformuję sekretariat żłobka pod numerem telefonu:  
797 965 151. 
 
 
 
 
 

 

Łódź, dn. ……………………….. …………………………………………………………………………….  
(czytelne podpisy Rodziców) 



Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie Opiekuna 
 
 
 
W związku z wykonywaniem pracy w Żłobku Akademia Maluszka 
 

ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………….  
(imię i nazwisko pracownika) 

oświadczam, że: 
 

1) zapoznałam/em się z Regulaminem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu 

wirusem SARS-CoV-2, obowiązującym w Żłobku Akademia Maluszka, zgodnie z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowana przedszkolnego 

oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 

2020 r. poz. 322, 374 i 567) i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:  
a) w zakresie stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej,  
b) obowiązujących wytycznych w zakresie formy i zasad prowadzenia zajęć z dziećmi, 

 
c) przeprowadzania na bieżąco dezynfekcji określonych w regulaminie przedmiotów  

i pomieszczeń celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki. 
 

2) zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia każdorazowo przed stawieniem się 
na stanowisku pracy oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie 
lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego, 

 
3) wyrażam zgodę i zobowiązuję się do dokonywania kontrolnego pomiaru temperatury przy 

użyciu termometru bezdotykowego w trakcie pracy w żłobku,  
4) przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających do 

ograniczenia możliwości zakażenia, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich/ Żłobek Akademia 

Maluszka nie ponosi odpowiedzialności za moje ewentualne zarażenie się wirusem SARS-CoV-

2 w trakcie pracy, wynikające z braku stosowania się do procedur reżimu sanitarnego  

w placówce i poza nią oraz zatajenia faktów o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia przez 

rodziców i dzieci. 
 
 
 

 
Łódź, dn. ……………………….. ……………………………………………………. 
 

(czytelny podpis Opiekuna) 



Załącznik nr 3 
 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
 

w Żłobku Akademia Maluszka 

 
1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pracownicy 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. 

 
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. 

Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji  
i poleceń. 

 
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zostaną 
zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.). 

 
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  
6. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów 

telefonów, w tym stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.  
7. Ustalanie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, 

 
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowanie się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 
gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 
8. W przypadku wątpliwości zwrócimy się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  
9. Do placówki mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka 

zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do żłobka 
oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem 
zakaźnym. 

 
10. Po zaobserwowaniu niepojących objawów (katar, kaszel, wymioty, biegunka, wysypka, ból 

brzucha, temperatura ciała powyżej 37,2st lub innych niepokojących objawów) Rodzice 
zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do odbioru Dziecka. 
Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów 
prawnych pod opieką jednej osoby z Kadry żłobka ubranej w fartuch ochronny oraz maseczkę  
i rękawiczki w wydzielonym do tego miejscu, służącym do izolacji dziecka lub pracownika, 

 
u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Miejsce jest wyposażone w środki ochrony 
osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

11. Dyrektor Żłobka poinformuje Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną o fakcie 
zaobserwowania niepokojących objawów u Dziecka będącego pod opieką Żłobka Akademia  
Maluszka. 

 
12. Rodzice muszą odebrać Dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu 

zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do:  
a. powiadomienia o tym fakcie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do 

uzyskanych tam instrukcji.  
b. poinformowania Dyrektora Żłobka o stanie zdrowia dziecka. 

 
13. W przypadku gdy dziecko zostało odebrane z objawami infekcji bezwzględnie pozostaje na 

trzydniowej obserwacji w domu, nie zostanie w tym czasie przyjęte do placówki. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


14. Warunkiem ponownego przyjęcia dziecka do Żłobka jest przedstawienie przez Rodzica 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia dziecka opieką  
w żłobku. 

 
15. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko z niepokojącymi objawami chorobowymi, 

zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 
procedurami oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze 
itp.). 



Załącznik nr 4 
 
 
 

Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. 
 
1. Przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia  
i dezynfekcji rąk, umieszczone w widocznych miejscach. W pomieszczeniach żłobka wywieszone 

zostały instrukcje prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek, 

zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 
 
2. Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane będą przez personel żłobka zgodnie z zaleceniami 
producenta środka do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia 
pomieszczeń/przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących 
do dezynfekcji. 
 
3. Personel opiekujący się dziećmi w razie konieczności skorzysta z indywidualnych środków ochrony 
osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długimi rękawami ew. przyłbice 
do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji). 
 
4. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia 
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 
 
5. Zaleca się przebywanie w pomieszczeniu socjalnym tylko jednej osoby. 
 
6. Sale, w których przebywają dzieci będą wietrzone co najmniej raz na godzinę (z wyjątkiem czasu 
drzemki). 
 
7. Codziennie dezynfekowane będą powierzchnie dotykowe, poręcze, klamki, wyłączniki światła, 
uchwyty, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych i szatani. 
 
8. W łazienkach deski sedesowe oraz baterie umywalkowe będą dezynfekowane 2 razy dziennie lub 
według potrzeby. 
 
9. Organizując dzieciom miejsce do spania, zachowany będzie dystans pomiędzy leżaczkami/ 
łóżeczkami wynoszący min. 2 m. 
 
10. Pościele będą wydawane rodzicom do prania raz w tygodniu. 
 
11. Po każdym posiłku dezynfekowane będą poręcze krzeseł i blaty stołów w pomieszczeniach 
spożywania posiłków. 
 
12. Zabawki i pomoce dydaktyczne czyszczone będą na bieżąco, po stwierdzeniu używania przez 
dziecko. 
 
12. Prowadzony będzie codzienny monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych. 



 

DEKLARACJA PRZYJĘCIA DZIECKADO ŻŁOBKA AKADEMIA MALUSZKA 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się  

i zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 

obowiązujący w Żłobku Akademia Maluszka i nie mam  w stosunku do niego zastrzeżeń. 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 
………………………………………………... 

 

Matka/opiekun prawny 
 (imię i nazwisko) 

 

 

            Ojciec/opiekun prawny 
(imię i nazwisko) 

 

Nr telefonu do tzw. szybkiego 

kontaktu z rodzicem/prawnym 

opiekunem 

 

 
   nr    ………………………………………… 

 

 

 
   nr    …………………………………………… 

Miejsce pracy rodzica/prawnego 

opiekuna: nazwa zakładu pracy, 

adres, dane kontaktowe 

 

…………………………………………........... 

 

…........................................................................ 

 
…....................................................................... 

 

     

…………………………………………........... 

 

…........................................................................ 

 
…....................................................................... 

 
 

 

Deklarowane godziny pobytu dziecka w żłobku: od ………………………….  do ……………………………… 

 

Objęcie dziecka opieką żłobka od dnia       …………………………………………………………………………… 

Uwagi: 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że moje dziecko 

 

……………………………........................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Nie ma objawów chorobowych i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji. 
 

 

 

 

 
……………………………..      ………………………………../………………………………. 

           data                                                                                                                 Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

 

 

Uprzejmie prosimy o odesłanie deklaracji na adres e-mail: zlobek.akademiamaluszka@gmail.com lub dostarczenie 

jej do sekretariatu żłobka.  

 

 

 

 

 

mailto:zlobek.akademiamaluszka@gmail.com


Informacja o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak  
i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na 
zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji 

 
1. COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem 

SARS-CoV- 2. U osób dorosłych jej najczęstszymi objawami są wysoka gorączka, kaszel, 
duszności i osłabienie. Szacuje się, że 81 proc. osób ma łagodny przebieg choroby, jednak 
szczególnie narażone na cięższy przebieg COVID-19 są osoby z pewnymi chorobami 
przewlekłymi.  

2. Czynniki ryzyka zarażenia COVID-19:  
• Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba zakażona 

koronawirusem.  
• Osoba, która miała bezpośredni fizyczny kontakt z osobą zakażoną koronawirusem (np. uścisk 

ręki).  
• Osoba, która miała bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z zakaźnymi wydzielinami 

(np. śliną, plwociną) osoby zakażonej koronawirusem (np. kontakt  
z wydzieliną kaszlącej osoby zakażonej koronawirusem lub dotykanie gołymi rękami 
używanych przez taką osobę chusteczek higienicznych).  

• Osoba, która miała kontakt twarzą w twarz z osobą chorą na COVID-19 w odległości ≤2 
metrów i przez okres >15 minut.  

• Osoba, która pozostawała w zamkniętym pomieszczeniu (np. klasa w szkole, pokój spotkań, 
poczekalnia w szpitalu itp.) z osobą chorą na COVID-19 przez ≥15 minut 
i w odległości <2 metrów.  

• Pracownik ochrony zdrowia lub inna osoba sprawująca bezpośrednio opiekę nad osobą 

zakażoną koronawirusem lub pracownik laboratorium, który wykonywał czynności  
z próbkami pobranymi od osoby zakażonej koronawirusem bez stosowania zalecanych 
środków ochrony osobistej lub możliwie stosującym te środki nieprawidłowo 

 
3. W przypadku wielu osób zakażenie koronawirusowe nie zagraża życiu. Ale u innych mogą 

rozwinąć się poważne komplikacje.  
4. Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka  

z powodu stanu epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.  

5. Jeżeli rodzic/ opiekun zdecyduje się na posłanie dziecka do Żłobka Akademia Maluszka bierze 
pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję. 


