
 Załącznik 4 
do Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania żłobka po zmianach  

w ograniczeniu pracy placówki spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii 
 oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia SARS- CoV- 2 u dzieci i pracowników 

Niepublicznego Edu Żłobka 
 

Zalecenia szczególnej higieny 
 

1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych 
(odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, 
zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania kubków dzieci, opracowanie planu 
higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności). 

2. Usuniecie z sal wszystkich przedmiotów, zabawek, sprzętów, które są trudne do 
zdezynfekowania. 

3. Zabawka po zakończonej zabawie jest wkładana przez nauczyciela do pojemnika za 
drzwiami sali i dezynfekowana przed ponownym użyciem przez kolejne dziecko. 

4. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na 
zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, 
immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka. 

5. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Należy wietrzyć salę 
minimum raz na godzinę. 

6. Używanie smoczków tylko podczas usypiania dzieci. 
7. Rodzic przynosi podpisany smoczek, który zostaje wyparzony na terenie żłobka i zostaje na 

terenie na czas obowiązywania regulaminu. 
8. Pościel oddawana jest Rodzicom 1 raz na tydzień lub częściej. 
9. Każda zużyta pieluszka jednorazowa pakowana jest do osobnego woreczka i szczelnie 

zamykana. 
10. Edukacja dzieci w zakresie: 

• prawidłowego korzystania z sanitariatów, 
• mycia rąk po skorzystaniu z toalety, 
• mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, 
• prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych 
sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie 
napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.), 
• zakazu (o ile pozwalają na to możliwości dziecka) wkładania zabawek do 
buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci, ochrony przed wkładaniem rąk do 
buzi, obgryzania paznokci (dostosowane do wieku i możliwości dzieci) 
• prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu (kaszlenie i 
kichanie w łokieć lub chusteczkę), wycierania nosa w jednorazową chusteczkę i 
natychmiastowe wyrzucanie jej. 

11. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia. 
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