
Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 41/2020 z dnia02.09.2020r.
Dyrektora Żłobka Gminnego w Błotnicy

Procedura bezpieczeństwa żłobka w stanie epidemii (z zapobieganiem,przeciwdziałaniem, i zwalczaniem-covid-19)dla Żłobka Gminnego w Błotnicy, przygotowana na podstawie WytycznychPrzeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dlaprzedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowaniaprzedszkolnego oraz instytucji opieki w wiekudo 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 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)
W dniu 02 lipca 2020 r. ukazała się III aktualizacja WytycznychPrzeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dot. powierzchnipomieszczenia na zbiorowy pobyt dzieci w żłóbku.Wytyczne te łagodzą dotychczasowe obostrzenia dla żłobka i znoszą ograniczenia wzakresie liczebności grup dzieci a warunki lokalowe przywrócono do tych określonychw Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. ( Dz.U.z2019 r. poz.72 j.t)

W dniu 25.08.2020 r. ukazała się IV aktualizacja Wytycznych PrzeciwepidemicznychGłównego Inspektora Sanitarnego dot:
 Odległości, jaka musi być zachowana między rodzicami przyprowadzającymidzieci do placówki, lub w niej przebywającymi – zmniejszono ją z 2 do 1,5 m
 Kwestii uniemożliwiania stykania się ze sobą grup dzieci (obecnie jest tozalecenie , a nie nakaz)
 Personelu placówki (wykreślono zapis, że maja to być osoby zdrowe, bezobjawów choroby zakaźnej, wprowadzając w to miejsce zapis , że do pracy wpodmiocie mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowychsugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywająna kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji)
 Minimalnych założeń w procedurze postępowania na wypadek zakażeniakorona wirusem lub zachowania na COVID -19, którą ma przygotowaćpodmiot prowadzący opiekę nad dziećmi (wskazano na koniecznośćskontaktowania się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,aby uzyskać teleporadę medyczną ) .



Załącznik Nr. 1 do Zarządzenie Nr. 41 /2020 z dnia 02.09.2020r.
Dyrektora Żłobka Gminnego w Błotnicy

Procedura bezpieczeństwa żłobka na czas epidemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracownikówŻłobka Gminnego w Błotnicy, dzieci uczęszczających do żłobka , rodziców dzieci uczęszczającdo żłobka oraz pracowników żłobka.

1 Celem procedur jest:
a) zminimalizowania zagrożeń zakażenia koronawirusem,b) umożliwienie rodzicom/opiekunom prawnym, którzy nie mają możliwości pogodzeniapracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

2 Procedury określają:
a) organizację pracy żłobka ,b) zasady przyprowadzania i odbierania dzieci,c) zasady czyszczenia i dezynfekcji zabawek, powierzchni i pomieszczeń,d) zasady przyjmowania cateringu do żłobka,e) zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci,f) zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika,g) bezpieczeństwo pracowników na stanowiskach pracy.

3 Organizacja pracy żłobka
a)Żłobek Gminny w Błotnicy w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje w godzinachod 7:00 do 16:00, maksymalnie 9 godz.b)Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania dziecii odbierania- przyprowadzania dziecka od 7:00 do 8:00- odbierania dziecka od 14:00 do 16:00c) Każda grupa dzieci przebywa w swojej sali zabaw, sypialnia dla dzieci przeznaczona jestna izolatorium dla dzieci z objawami chorobowymi.d)Do grupy przyporządkowani są ci sami i stali opiekunowie, którzy wykonują obowiązkiwewnątrz swojej grupy (opieka nad dziećmi, utrzymanie reżimu sanitarnego wewnątrzswojej sali jak i na zewnątrz sali: szatnia dzieci, kuchnie podręczne, toaleta dzieci, toaletapersonelu)e) Dyrektor żłobka nadzoruje przestrzeganie Procedury Funkcjonowania Żłobka przezpracowników żłobka oraz rodziców korzystających z opieki żłobkowej



f) Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę 2,5 m² na dziecko i każdegoopiekuna, między dziećmi należy zachować dystans w sypialni- odległość międzyleżakami, Utworzono 2 grupy : grupa dzieci w której przebywa po 15 dzieci.g)W sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których niemożna zdezynfekować lub wyprać.h)Dziecko nie może zabierać ze sobą do i z placówki żadnych przedmiotów ani zabawek.i) Sale będą wietrzone co godzinę i w razie potrzeby. Żłobek wyposażony jest woczyszczacze powietrza dodatkowo, które będą również stosowane.j) Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu,wynoszący min. 1,5 m, ponadto opiekunowie- zobowiązani są do rzetelnego realizowania celów i zadań żłobka- wprowadzania w formia zajęć z elementami edukacji i zabaw szczególnie wiedzy obezpieczeństwie zdrowotnym (w starszej grupie dzieci),- unikania wszelkich zagrożeń oraz ich przewidywania- natychmiastowego reagowania w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwadziecka zgodnie z procedurami-przestrzegania przepisów BHP, P/POŻk) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystansspołeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszącyminimum 2 m.l) przed wejściem do żłobka rodzice dezynfekują ręce lub mają założone rękawiczkijednorazowe i mają zasłonięte usta i nos.m)Rodzic wchodzi z dzieckiem do wiatrołapu żłobka, z zachowaniem szczególnejostrożności po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach i masce na twarzy – wwiatrołapiedzieci może znajdować się rodzic ze swoim dzieckiem (dla każdego dziecka jeden rodzic)w miarę swoich możliwości oddaje opiekunce przy drzwiach głównych wejściowychżłobka następnie niezwłocznie opuszcza budynek żłobka, umożliwiając innym rodzicomoddanie dziecka do żłobkan)Do żłobka uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych ( kataru,kaszlu, zaczerwienionych oczu, wysypki na ciele niewiadomego pochodzenia).Wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 37°.o)Pracownik żłobka sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowymzarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dniaoraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów.Każde odchylenie od normy temperatury ciała dziecka, przy wejściu , pozwalapracownikowi żłobka na odmówienie przyjęcia dziecka do żłobkaDo żłobka dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.p)Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.q)Dzieci w żłobku nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.r) Odbieranie dzieci w godz. od 14:00 – 16:00- Rodzic przychodząc po dziecko powinien zadzwonić domofonem i poczekać na otwarciedrzwi przez opiekunkę dziecięcą,- w wiatrołapie mogą przebywać rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko izachowujący dystans co najmniej 2 m od opiekunki dziecięcj, reszta rodziców proszonajest o pozostanie na zewnątrz z zachowaniem dystansu 2 m- rodzic odbierający dziecko powinien zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczkijednorazowe, zasłonić usta i nos



- rodzic po uzyskaniu informacji od opiekuna, w miarę swoich możliwości sprawnieodbiera dziecko i opuszcza budynek ( umożliwiając wejście innym rodzicom)- wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc do żłobka od poniedziałku do piątku nanumer telefonu: 785-740-505 lub 691-029-295.
s) Przebywanie osób trzecich w żłobku jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniemśrodków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylkoosoby zdrowe ( dotyczy min. dostawców)t) Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze żłobkiem (w sytuacjach nagłych,chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych (co najmniejdwóch).u)W żłobku wyznacza się miejsce izolacji dla dzieci przejawiających objawy chorobowe zzachowaniem 2 m odległości od innych osób i powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.

4 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka w czasie epidemii COVID – 19
a) Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do żłobka w czasieepidemii COVID-19 ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.b) Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do żłobka i ze żłobka odpowiadająrodzice/opiekunowie prawni.c) Rodzic/opiekun prawny zaprowadzający swoje dziecko do żłobka powinni w miaręmożliwości przyprowadzać i odprowadzać je, bez osób towarzyszących, zasłaniając usta inos maseczką.d) Rodzic ma zakaz wstępu do szatni, sal zajęć oraz gromadzenia się na terenie żłobka.e) Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawnyoraz osoba/y, którą/e rodzic/opiekun prawny upoważni na wzorze druku oświadczenia doodbioru dziecka.f) Do żłobka dzieci wchodzą pojedynczo – rodzic pozostaje przy drzwiach wejściowychdo placówki (w wiatrołapie).g) Natomiast rodzice przyprowadzający dziecko do żłobka i czekający na zewnątrz placówkido wpuszczenia zobowiązani są do zachowania odległości minimum 2 metry od innychrodziców z dziećmi oraz pracowników przyjmujących dzieci do placówki.h) 7. Dziecko odbiera opiekunka danej grupy, gdzie zostaje zaprowadzone do szatni, a późniejdo sali zajęć. Podczas odbierania dziecka opiekunka dziecięca musi mieć założoną maseczkęlub przyłbicę oraz musi zdezynfekować ręce przed i po kontakcie z poszczególnymdzieckiem. Płyn do dezynfekcji rąk dla rodziców znajduje się przy wejściu doplacówki, dla opiekunek dziecięcych płyn jest na sali zajęć, łazience przy sali zajęć, sypialnidzieci (izolatka), toalecie, kuchni i pomieszczeniu gospodarczym.i) Podczas odbioru dziecka opiekunka dziecięca pyta o stan zdrowia dziecka (każdemu dzieckuzmierzona będzie temperatura) i rodziców/opiekunów prawnych oraz czy wspólnie z nimizamieszkuje osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni wróciła z zagranicy.j) Dziecko z objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka) nie będą mogły brać udziałuw zajęciach.k) W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek objawów chorobowych ( w szczególnościpodwyższenia temperatury ciała, katar, kaszel, duszności) oraz jeśli w domu wspólnie



zamieszkuje osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni wróciła z zagranicy odmawia się przyjęciadziecka do żłobka.l) Rodzic zgłasza przez domofon odbiór dziecka ze żłobka i oczekuje na jego przyprowadzeniew wiatrołapie. Opiekunka dziecięca zaprowadza dziecko z sali zabaw do szatni i pomagaw ubraniu. Następnie przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu, który czekaw wiatrołapie i ma obowiązek zachowania odległości 2 metry w odniesieniu do pracownikażłobka jaki i innych dzieci i ich rodziców.m) Czynności związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka do i ze żłobka powinnyodbywać się sprawnie i szybko.n) Dłuższy kontakt z opiekunką dziecięcą odbywać się będzie w formie telefonicznej.o) W okresie pandemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do żłobka różnych zabaweki przedmiotów.p) Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania do żłobka tylko dziecka zdrowego.q) Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nieprzyprowadzać dziecka do żłobka, jeśli pojawiły się objawy chorobowe (kaszel, kichanie,gorączka, ogólnie złe samopoczucie).r) W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku wszystkimdzieciom opiekunka dziecięca odmawia przyjęcia do żłobka dziecka, u którego widaćobjawy infekcji.s) Opiekunka dziecięca zobowiązana jest sprawować opiekę nad dzieckiem od chwili przejęciadziecka od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dzieckarodzicowi/opiekunowi prawnemu.t) Opiekunka dziecięca odpowiada również za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasiepodejmowania opieki nad dziećmi od momentu wejścia dziecka na salę, aż do momentuprzekazania ich pod opieką rodziców.u) Dyrektor wprowadza obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim dzieciom.v) Jeśli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37,5 stopnia, rodzic/opiekun prawny lubosoba upoważniona na pisemnym oświadczeniu po powiadomieniu telefonicznym przezDyrektora żłobka lub Opiekunkę dziecięcą jest zobowiązana do odebrania dziecka zplacówki.w) Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem.x) Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie nay) koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramachz) podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do żłobka,jeśli przedłożą informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, stwierdzającą,że dziecko jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieciaa) i pracowników żłobka.bb)W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanejcc) przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciaładd) pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowoee) pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarnoepidemiologicznąff) i postępują zgodnie z jej zaleceniami.gg)W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowana dziecka do szpitala celemhh) dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowyii) inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a następnie w porozumieniujj) podejmują dalsze działania profilaktyczne.



5 PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI W ŻŁOBKU GMINNYM WBŁOTNICY.
a) Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialna jestopiekunka dziecięca lub sprzątaczka (z firmy sprzatającej).b) Opiekunka dziecięca w pracy z dziećmi zobowiązana jest stosować środki ochronneprzeciwko koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się po przezobserwację dobrego przykładu.c) Opiekunka dziecięca jest odpowiedzialna za stosowanie podstawowych zasadzapobiegawczych przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.d) Opiekunka dziecięca powinna regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, z.Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinna zwróć ichuwagę na: niepodawanie rękie) Pod kierunkiem opiekunki dziecięcej dzieci powinny często i regularnie myć ręce,szczególnie:f) przed jedzeniem,g) po skorzystaniu z toalety,h) po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,i) po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczonekoronawirusem (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo),j) po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.k) Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się tylkojedno dziecko.l) W razie potrzeby opiekunka dziecięca powinna zademonstrować dzieciom jak poprawnienależy myć ręce, żeby usunąć z nich wirusa.m) Opiekunka dziecięca powinna zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas kaszlu ikichania. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się wirusanależy pokazać dzieciom, w jaki sposób zakrywać usta i nos zgiętym łokciem. Użyta podczaskichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej wyrzucona dozamkniętego kosza, a ręce umyte wodą i mydłem.n) Dzieciom, które kaszlą i kichają należy zorganizować zabawę w bezpiecznej odległości odinnych dzieci – izolacja.

6 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
a) Przed wejściem d budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osobydorosłe,b) W żłobku obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, wszczególności po przyjściu do żłobka, przed i po jedzeniu, po skorzystaniu z toalety i popowrocie ze świeżego powietrza,c) Za utrzymanie czystości w żłobku odpowiedzialne są opiekunki dziecięce oraz firmasprzątająca, która w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone



pomieszczenia i przedmioty w żłobku (lista czynności w zakresie codziennego mycia idezynfekcji placówki),d) Dyrektor żłobka zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące, myjące idezynfekujące niezbędne do wykonywania prac porządkowych,e) Dyrektor żłobka codziennie monitoruje prace porządkowe, zwracając uwagę w szczególnościna utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, mycia i dezynfekowania powierzchnidotykowych – poręczy, klamek,włączniki światła, biurka, drzwi, i powierzchni płaskich, w tymblatów w salach i dezynfekcja krzeseł i stolików, po każdym posiłku, włączników klawiaturynp.,: domofonóww salach zajęć dzieci, dezynfekcja szatni dzieci, podłogi, szafek ubraniowych,oraz w pozostałych wszystkich pomieszczeń znajdujących się w żłobku,f) Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników żłobka oraz firmy sprzątającej podczaswykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości i sterylnościpowierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy żłobka, co pozwoli ograniczyćrozprzestrzenianie się koronawirusa,g) środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie zwytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta,h) Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochronyindywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesudezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, fartuchów z długim rękawem,używać maski i okularów ochronnych w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczachze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami wrękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczasdezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nieużywać tych samych ściereczek, w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, wc). To możedoprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa.i) Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci, w pomieszczeniu, zuwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia ( należy wliczyć czasulotnienia się warstwy cieczy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza),j) Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne iwymaga prawidłowego ich stosowania:* usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,* sprawdzenia daty przydatności do użycia ( jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcjanie jest już gwarantowana),* użycie środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany),* naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając,* przestrzeganie zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przezproducenta okres ( dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawić wilgotna przezzalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).k) W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np.: blaty stołówkuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzyprocesem dezynfekcji a płukaniem.l) Z wyznaczonych stałych sal przydzielonych grupom należy w pierwszej kolejności usunąćwszystkie przedmioty, sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne, których nie można skuteczniedezynfekować,ł) Sprzęt i środki czystości do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętychszafkach. Po zakończonej pracu pracownik powinien:* umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,* zabezpieczyć miejsce przed dostępem do innych osób i dzieci,



* oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzonej dezynfekcji. Rejestrpowinien być złożony w miejscu dostępnym dla opiekunek dziecięcych oraz dla firmysprzątającej zewnętrznej,m) w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są plakaty z zasadamiprawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje,n) Toalety dezynfekuje się na bieżąco.
Opiekunki dziecięce prowadzące zajęcia w danej sali jest uprawniona do sprawdzeniakażdorazowo przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi, czy:* sala została posprzątana i wywietrzona,* znajdujący się w niej sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowane.

7 Zasady przyjmowania towaru i żywienie
a) Towar i żywienie (catering) od dostawcy na teren żłobka przyjmuje opiekunka dziecięca wopakowaniach zbiorczychb)Dostawca towaru i cateringu musi mieć zasłonięte usta i nos oraz rękawiczki jednorazowec)Dostawca towaru i cateringu wnosi towar do wiatrołapu, odebrany towar przez opiekunkędziecięcą jest czysty, w przykrytych naczyniach i wydezynfekowanyd)Opiekunka dziecięca przygotowująca posiłki dla dzieci stosuje się do zasad szczególnejostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących doczyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowychoraz sztućców.e) Opiekunki dziecięce, przed każdym rozdaniem potraw powinien umyć i zdezynfekować ręcezgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk, a następnie założyć rękawiczki .f) Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunkiszczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia myte w temperaturzeminimum 60° i wyparzane.

8 Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania naCOVID-19 dziecka przebywającego w Żłobkua) W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w żłobku objawów chorobowych lubpogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznieinformuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka ze żłobka.b) W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażeniekoronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci na odległość conajmniej 2 metrów lub odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji,wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.c) Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przezdyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środkido dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.d) W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowychprocedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.e) Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemusprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostająpoddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).



f) W/W zadania określone w punkcie e, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dzieckolub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.g) Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracownikówprzebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach żłobka,w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.h) W stosunku do pracowników, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniamiotrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.i) W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontaktz dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimiopiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.j) O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miałykontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznegoobserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.k) Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżącoinformować dyrektora żłobka, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka korona -wirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemilogiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnychz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miałykontakt z zakażonym.l) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwracasię do dyrektora żłobka, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.m) W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji międzypracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiegoreagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadękontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ichzgodą.n) W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt.13, dyrektor ustala inną formękomunikacji na odległość z danym pracownikiem.

9 Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia korona wirusem lub zachorowania n aCOVID-19 personelu przebywającego w Żłobku
a) Dyrektor zobowiązany jest do zabezpieczenia placówki w środki ochrony osobistej i środkidezynfekcji
b) Pracę w żłobku podejmują jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazującychna chorobę zakaźnąc) W żłobku wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawychorobowed) Pracownicy żłobka są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawówtakich jak podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności nie podejmują pracy, pozostająw domu, kontaktują się z lekarzem państwowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę, zestacją sanitarno-epidemiologiczną wWolsztynie pon numerem telefonu: 508 396 948, a w razie



pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą byćzarażeni koronawirusem.e) W żłobku w widocznym miejscu (gabinet dyrektora, sala zajęć numer 12 i 13) umieszczone sąnumery telefonów do służb medycznych i stacji sanitaro-epidemiologicznej w Wolsztynie.Stacja sanitarno – epidemiologiczna: tel.: 68 384 20 23 wewn. 4 do godz. 14: 35,508 396 948 lub 692 514 381 lub w przypadku nasilonych objawów tel.: 112 lub Infolinia NFZw sprawie Koronawirusa tel.: 800 – 190 – 590.f) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojącychobjawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy,Dyrektor zawiadamia Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie i postepujezgodnie z wytycznymi.g) Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.h) Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniui zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce zdezynfekować powierzchnie dotykowei) Pracownik zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu jako izolatka dla osobypodejrzanej o zakażeniach.j) Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. Procedura musi byćdostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych i osobowychkażdego żłobka.k) Pracownik, który zauważył u siebie niepokojące objawy nie przychodzi do pracy, zostaje wdomu i kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu, a następnie ze stacją sanitarno –epidemiologiczną. Informuje Dyrektora placówki o dalszym postepowaniu.
10 Pracownik na stanowisku pracy
a) Każdy z pracowników do żłobka wchodzi do budynku, w masce zakrywającej usta i nos, powejściu dezynfekuje natychmiast ręce, kieruje się do szatni dla personelu.b) Wszyscy pracownicy powinni zachować pomiędzy sobą odległość min. 2 m na każdejprzestrzeni w żłobku.c) Po przebraniu się i pozostawieniu ubrań i butów, w których przyszedł w swojejszafce – pracownik udaje się na swoje stanowisko pracy.d) Pracownik wpuszczający/wypuszczający rodziców, dostawców, konserwatorów do żłobka,nosi przyłbicę ochronną lub maseczkę zakrywającą nos i usta oraz regularnie dezynfekujeręce.e) Opiekun odbierający dziecko i wydający je rodzicowi nosi przyłbicę ochronną lub maseczkęzakrywająca nos i usta.f) Podczas wykonywania czynności higienicznych u dzieci, opiekun powinien ubrać fartuchochronny z długimi rękawami, rękawiczki oraz maseczkę lub przyłbicę. Po wykonanymzabiegu zdjąć fartuch, umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować płynem.g) Opiekun ma obowiązek częstego mycia rąk sobie i dzieciom, wodą z mydłem,w szczególności przed każdym posiłkiem, po posiłku, po korzystaniu z toalety, a także poprzyjściu z ogrodu żłobkah) Opiekunka dziecięca w czasie przygotowywania posiłków powinien używać maseczekochronnych i rękawic jednorazowych. Powinien też na bieżąco dezynfekować powierzchnie,na których przygotowuje posiłki.

11 Rodzice, opiekunowie prawni



a) W celu zminimalizowanie zagrożenia, rodzice, opiekunowie prawni nie mogą wchodzićdo żłobka w godzinach od 8:00 do 14:00 z wyjątkiem zabrania dziecka chorego do lekarza.b) Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przezpracowników żłobka oraz deklarują, sprawdzanie temperatury dziecka przed odprowadzeniemdo placówki.c) Rodzice zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojegodziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obligująsię do jego do nieprzyprowadzania do żłobka.d) Rodzice zobowiązują się po podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresempowyższe punkty, jednocześnie przyjmując do wiadomości i stosowana zapisy niniejszejprocedury .e) Oświadczenie stanowi Załącznik do niniejszej procedury.
12 Postanowienia końcowe:
a) Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowychi osobowych Żłobka Gminnego w Błotnicy.b) O każdej zmianie adresu zamieszkania i numerów telefonów należy niezwłocznierodziców/opiekunów powiadomić dyrektora żłobka.c) Procedura obowiązuje od dnia 02.09.2020 r. do odwołania.


