Regulamin informacyjny dla Rodziców oraz pracowników Żłobka Miejskiego w Zambrowie
o szczególnych zasadach działalności placówki w trakcie trwania pandemii wirusa SARSCov2

I Podstawa prawna
1) Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.04.2020
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19;
2) Wytyczne Głównego Inspektora sanitarnego (dostępne na stronie internetowej);
3) Wytyczne Ministra Rodziny pracy i Polityki Społecznej ( dostępne na stronie
internetowej);
II Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka.
1) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
2) Rodzice wchodzą do budynku z dziećmi (po kilkoro dzieci z każdej grupy). Pracownik
żłobka nadzoruje wejście rodziców z dziećmi.
3) Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
4) Do żłobka mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów
chorobowych.
5) Dzieci do placówki są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.
6) Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do
placówki.
7) Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, klocków, smoczków itp.
8) Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
9) Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem
bezdotykowym zaraz po przybyciu do placówki. Temperatura będzie mierzona
minimum dwa razy w ciągu pobytu dziecka w placówce.
10) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych rodzice/opiekunowie są
zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki w ciągu jednej godziny.
11) Dzieci z rodzicami wchodzą do budynku żłobka głównym wejściem i kierują się do
szatni.
III Procedura organizacji opieki w żłobku
1) Liczba dzieci w danej grupie jest dostosowana do powierzchni sali.
2) Wszystkie osoby dorosłe zobligowane są do dezynfekcji rąk przed wejściem do
budynku, oraz w trakcie pracy z dziećmi – dozowniki z płynami do dezynfekcji
znajdują się w miejscach niedostępnych dla dzieci. Przy wejściu do żłobka znajduje się
płyn do dezynfekcji rąk - z instrukcją. Każda osoba wchodząca do placówki powinna
zdezynfekować ręce. Natomiast dzieci powinny często myć ręce wodą z mydłem, o co

ma obowiązek zadbać opiekunka. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia oraz dezynfekcji rąk.
Wszystkie osoby uprawnione do wejścia na teren placówki są zobowiązane do
posiadania maseczek zakrywających nos i usta.
3) Dozwolone jest korzystanie z placu zabaw, jednak w jednym czasie na placu zabaw
może przebywać tylko jedna grupa. Zakaz wychodzenia z podopiecznymi poza teren
placówki np. do parku na zewnętrzny plac zabaw.
4) Zabawki i sprzęt na placu zabaw będą dezynfekowane zawsze po skorzystaniu przez
każdą grupę oraz zawsze na koniec dnia.
5) Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, kocyków, smoczków oraz
wszelkich rzeczy służących do zabawy w domu.
6) Przy wejściu do placówki zostały umieszczone numery telefonów do organu
prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, oraz na
infolinię NFZ.
7) Codziennie (dwa razy dziennie i po każdym użyciu) będą dezynfekowane ciągi
komunikacyjne, powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,
ramy leżaków, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich. Dywany będą czyszczone dwa
razy dziennie mopem parowym o temperaturze czyszczenia 100 stopni C.
8) Liczba zabawek zostanie ograniczona do minimum i te, które zostały wybrane do
zabawy po użyciu będą odkładane do jednorazowych, oznakowanych worków.
Zabawki znajdujące się w workach będą myte i dezynfekowane. Etapy dezynfekcji:
myjemy detergentem, suszymy, spryskujemy płynem dezynfekcyjnym i
pozostawiamy do wyschnięcia, następnie zmywamy wodą i wycieramy.
9) Pracownicy noszą maseczki na terenie żłobka (podczas przebywania w grupach bez
maseczek).
10) Opiekunki w grupach powinny mieć mierzoną temperaturę ciała dwa razy dziennie,
rano przy wejściu, oraz po południu.
11) Całkowity zakaz noszenia biżuterii i malowania paznokci.
IV Zasady obowiązujące opiekunki
1) Rano po przyprowadzeniu dziecka zostanie zmierzona temperatura ciała, oraz
jeszcze raz w ciągu pobytu dziecka w placówce.
2) Opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki, gdy wykazuje ono
objawy chorobowe tj. katar, kaszel, temperatura powyżej 37 stopni C.
3) Opiekunki są zobowiązane do zwrócenia uwagi, aby dzieci często myły ręce,
szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po zabawie i po powrocie z
zajęć na świeżym powietrzu.
4) Salowe są zobowiązane każdorazowo myć i dezynfekować zabawki oraz sprzęty
używane przez dzieci.
5) Opiekunki są zobowiązane do częstego wietrzenia sal, w których przebywają dzieci
(według harmonogramu co godzinę przez 15 minut).
6) Opiekunki będą przestrzegać zasad higieniczno-sanitarnych podczas leżakowaniazachowywać odpowiedni odstęp między leżakami, zmiana pościeli raz w tygodniu.

7) W razie występowania u dziecka w trakcie przebywania w placówce objawów
chorobowych opiekunki zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie rodziców/opiekunów prawnych.
V Procedura przygotowania oraz podawania posiłków
1) Posiłki będą wydawane przez jedną osobę. Przygotowanie posiłków będzie
odbywało się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
2) Wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonywane są w
maseczce ochronnej, oraz rękawicach jednorazowych.
3) Posiłki będą spożywane w jednym czasie przez wszystkie grupy (każda grupa w
swojej sali).
4) Stoły i krzesła dla dzieci będą myte i dezynfekowane minimum dwa razy dziennie.
Każde krzesło będzie przyporządkowane i oznakowane dla jednego dziecka. Po
skończonym pobycie dziecka w placówce dokonana zostanie dezynfekcja całego
pomieszczenia środkami przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni płaskich.
5) Naczynia i sztućce będą myte i wyparzane w zmywarce powyżej 60 stopni C.
VI Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu
Żłobka w tym zachorowaniu na COVID-19
1) W Żłobku jest przygotowana izolatka (na co dzień pomieszczenie socjalne),
służące do odizolowania dziecka lub personelu, u którego zaobserwowano
oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony
osobistej (maski ochronne, rękawice ochronne, fartuch ochronny), oraz środki
do dezynfekcji rąk i powierzchni gładkich. W pomieszczeniu tym dziecko z
podejrzanymi
objawami
będzie
przebywać
w
oczekiwaniu
na
rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej
sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze Żłobka. Rodzice zobligowani
są do osobistego powiadomienia o tym fakcie sanepidu, oraz zastosowania się
do uzyskanych tam instrukcji.
2) W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika placówki należy
odizolować teren Żłobka, oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu, oraz
dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
3) Zaleca się na czas oczekiwania rodziców/opiekunów użycie przez pracownika
jednorazowej maseczki, rękawiczek i fartucha ochronnego.
4) Należy ustalić listę osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w
których przebywała osoba z objawami zakażenia, a także przeprowadzenie
rutynowego sprzątania zgodnie z ogólnie obowiązującymi wytycznymi (klamki,
poręcze, oparcia, uchwyty itp.), których dotykał.
5) W sytuacji podejrzenia zakażenia należy niezwłocznie poinformować
/zaraportować do Dyrektora używając telefonu.
6) Właściwe używanie maski:
a) Przed użyciem maski należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować
preparatem na bazie alkoholu (powyżej 60 %).

7) Prawidłowe zakładanie maski:
a) zasłonić maską usta i nos i przymocować maskę tak, żeby szczeliny między
twarzą a maską ochronną były jak najmniejsze.
b) należy unikać dotykania maski podczas jej noszenia. Jeśli przypadkiem
dotkniesz maskę umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub środkiem na bazie
alkoholu.
c) maskę ochronną należy wymienić na nową, kiedy zrobi się wilgotna. Nigdy
nie używaj ponownie maski ochronnej jednorazowego użytku.
8) Postepowanie z zużytymi środkami ochrony indywidualnej skażonymi
szkodliwym czynnikiem biologicznym.
a) maskę, rękawice, oraz fartuch raz założone po ich zdjęciu należy wrzucić do
worka na odpady niebezpieczne.
9) Postępowanie przy ujawnieniu podejrzenia COVID-19
a) Zachować szczególne środki ostrożności izolacji tej osoby
- natychmiast założyć maseczkę ochronną, rękawiczki ochronne, fartuch
ochronny,
- przekazać do założenia maseczkę ochronną osobie chorej na COVID-19, lub
podejrzanej o zakażenie SARS-Cov2
- w miarę możliwości unikać kontaktu bezpośredniego zachowując odległość
co najmniej 1,5 metra
- zawsze po takiej interwencji dezynfekcja rąk
- w pomieszczeniu, w którym przebywała osoba podejrzana o COVID-19,
należy zmyć, oraz zdezynfekować wszystkie powierzchnie i wyposażenie,
należy również zdezynfekować tzw. drogę dojścia osoby umieszczonej, tzn.
miejsca i urządzenia, których mogła dotykać (klamki, poręcze itp.).
VII Postanowienie końcowe
1) Niniejszy regulamin będzie obowiązywał od dnia wchodzenia rodziców z dziećmi
do Żłobka (tj. 01.07.2021r.)
2) Rodzice zostaną zapoznani z niniejszym regulaminem po zatwierdzeniu przez
stację sanitarno-epidemiologiczną, oraz przez organ prowadzący.
3) Informacja o procedurach będzie zamieszczona na stronie Żłobka Miejskiego w
Zambrowie.
4) W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do placówki rodzice powinni
dostarczyć podpisane oświadczenie, że zapoznali się z niniejszym regulaminem
(oświadczenie dostępne na stronie internetowej Żłobka).
5) O wszelkich ewentualnych zmianach w regulaminie rodzice zostaną
poinformowani niezwłocznie po wprowadzeniu zmian.

