
Załącznik nr 1  

do zarządzenia Nr 16/2020 Dyrektora  

Zespołu Żłobków Miejskich   

w Szczecinie z dnia 8 maja 2020 r. 

 

Procedura organizacji opieki w żłobkach wchodzących w skład Zespołu 

Żłobków Miejskich w Szczecinie na czas obowiązywania zmienionych 

warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii 

 

1. Żłobki funkcjonują w ograniczonym zakresie w godzinach 7-16, 

2. W każdej grupie może przebywać 12 dzieci (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego 14 dzieci), z uwzględnieniem metrażu pomieszczeń – 4 metry2 na 

jedno dziecko oraz każdego opiekuna, jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonych dla  

niej pomieszczeniach, opiekę sprawują stali opiekunowie, zachowując dystans 

społeczny, 

3. Obowiązują stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobków, tak aby 

opiekunowie nie kontaktowali się, czasowe udostępnienie dróg ewakuacyjnych, 

4. Do żłobków mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, 

5. Przyprowadzanie i odbiór dzieci wyłącznie przez zdrowych rodziców, bądź stałych 

opiekunów prawnych, dziecko przekazywane jest opiekunce przy drzwiach 

wejściowych, 

6. Przy drzwiach wejściowych żłobków zostaną wywieszone informacje przypominające 

o konieczności zakrywania ust i nosa (plakat nr 1) oraz używania rękawiczek 

jednorazowych (plakat nr 2) w trakcie  przekazywania dziecka pod opiekę żłobka oraz  

w trakcie jego odbierania, 

7. Unikanie kontaktowania się dzieci z danej grupy z dziećmi z innych grup, stworzenie 

harmonogramu wyjść z dziećmi do ogrodów oraz na place zabaw na terenie żłobka,  

8. Zachowanie dystansu pomiędzy leżaczkami/łóżeczkami podczas snu dziecka.  

Po zakończeniu odpoczynku dezynfekcja łóżeczek/leżaczków, 

9. Zmianowe wydawanie posiłków dla dzieci, w miejscach do tego wyznaczonych  

z zachowaniem bezpiecznej odległości, uniemożliwiając kontakt dzieci i opiekunek  

z pozostałym personelem, 

10. Wzmożona higiena, po każdej zabawie, przed i po każdym posiłku opiekunki myją 

dzieciom rączki (nie rzadziej niż co 2 godziny), 

11. Wywieszenie w żłobkach plakatów z zasadami prawidłowego mycia oraz dezynfekcji 

rąk, 

12. Wyodrębnienie w każdym żłobku pomieszczenia z dostępem do wody na izolatkę, 

wyposażenie w przyłbicę, fartuch, rękawiczki, środki myjące, dezynfekujące,  

13. Ustalenie ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicem, 

14. Stała dezynfekcja zabawek zamontowanych na placach zabaw, 

15. Bieżąca dezynfekcja zabawek w żłobkach, brak zabawek pluszowych i innych których 

dezynfekcja jest utrudniona, 



16. Zakaz przynoszenia do żłobka własnych zabawek, ograniczenie zabawek w żłobkach, 

17. Wietrzenie pomieszczeń, w których przebywają dzieci nie rzadziej niż raz na godzinę, 

18. Prowadzenie raportów dniowych z uwzględnieniem liczby dzieci lub sytuacji mogących 

świadczyć o zakażeniu, 

19. Wdrożenie procedury postępowania na wypadek stwierdzenia objawów chorobowych 

oraz podejrzenia zakażenia w żłobkach wchodzących w skład zespołu żłobków 

miejskich w szczecinie 

  

Plakat  nr 1 

 

 
UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZASŁANIANIA 

UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

 

 

 

 

 

Plakat  nr 2 

 

 

 

PROSIMY O ZAKŁADANIE RĘKAWICZEK  

PODCZAS PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

 


