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I. WSTĘP 
 

W Polsce żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić: 
- jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, 
- osoby fizyczne, 
-osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw- 
nej. 
jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz instytucje publiczne prowadzą 
żłobki i kluby dziecięce tzw. publiczne. 

 

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego przez osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jest 
działalnością regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębior- 
ców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzo- 
nego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu 
na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego zwanego dalej "reje- 
strem". 
1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze 
względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu 
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy. 
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego, empatia. 
3. Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinfor- 
matycznego. 
4. Rejestr zawiera: 
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzą- 
cego żłobek lub klub dziecięcy; 
2) numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 
3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 
4) informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 
5) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 
6) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego; 
7) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym; 
8) liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego; 
9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 
10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym. 
5. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub 
dziecięcy nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowa- 
dzącej rejestr i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż ad- 
res prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego. 
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Żłobki w Polsce w większości są dziś placówkami prywatnymi, prowadzo- 
nymi także dzięki dotacjom gminnym. Blisko 58 proc. wszystkich miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 znajduje się w placówkach prywatnych 

 
II .Podstawy prawne: 

 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz.326, 568) 

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 
kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciw- 
działaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 poz. 652); 

 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograni- 
czenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 
poz. 747); 

 
USTAWA    z    dnia    6    marca    2018    r.       Prawo    przedsiębiorców  
( Dz.U.2018.0.646 ze zmianami ); 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. 
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w 
którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014r., poz. 
925)’ 

 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grud- 
nia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sa- 
nitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub 
klub dziecięcy (Dz.U. z 2017r., poz. 2379); 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r 
w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie 
dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

III. Czasowe ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

16 marca 2020 roku żłobki i kluby dziecięce w całym kraju – zarówno te 
publiczne, jak i miejskie – zostały decyzją rządu zamknięte do odwołania. 
Początkowo liczne ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprze- 
strzeniania się koronawirusa miały obowiązywać do Świąt Wielkanocnych. 
Dzisiaj wiemy już, że zostały z nami na dłużej. 
Obostrzenia dotyczą zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych, a 
także klubów dziecięcych i dziennych opiekunów . 

 

10 kwietnia 2020 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograni- 
czenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 

poz. 652). 
 

Wprowadziło ono w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 
2020 r. na obszarze kraju ograniczenie funkcjonowania żłobków, klubów 
dziecięcych i dziennych opiekunów, polegające na zawieszeniu sprawowa- 
nia opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyj- 
nych. 
Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 oraz związane z tym nieuczęszczanie dziecka do żłobka lub klubu dzie- 
cięcego lub niesprawowanie opieki przez dziennego opiekuna stało się rów- 
noznaczne z zamknięciem żłobka lub klubu dziecięcego lub niemożnością 
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna w rozumieniu art. 4 i art. 4a 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 
i 568). 

 
 

IV. Odwieszenie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 29.04 premier Mateusz Mo- 
rawiecki ogłosił, że od 6 maja samorządy będą decydować o tym, czy uru- 
chomić żłobki i przedszkole. Dzieci mogą wrócić do placówek, pod 
warunkiem zachowania reżimu sanitarnego. 

 
25 kwietnia zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Po- 
lityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 



5 

 

 

 
 

 

ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Zgodnie z wprowadzoną zmianą czasowe ograniczenie działalności form 
opieki nad dziećmi do lat 3 obowiązywało do 3 maja 2020 r. 

 
 

Podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty żłobka, należy mieć na uwadze 
zmiany, jakie nastąpią w ich funkcjonowaniu. 

 
Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitar- 
nego, jest ograniczenie liczebności grup – do 12-14 dzieci ( lub mniej w 
zależności od powierzchni), co oznacza, że będą one działały w znacznie 
ograniczonym zakresie. 

 
Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczące sposobu przy- 
prowadzania i odbierania dziecka z placówki, zasad dezynfekcji rąk i po- 
mieszczeń, stosowania środków ochrony osobistej, zasad korzystania z 
placów zabaw, zmianowości grup, obowiązkowego pomiaru temperatury czy 
sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby. 

 
Decyzja o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli po wdrożeniu 
szeregu nowych procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny jest 
efektem rozważnego podejścia organu prowadzącego do systemu opieki 
nad dziećmi, ale ostateczna – o skorzystaniu z usług – leży po stronie – 
Rodziców i Opiekunów . Z pewnością musi być podjęta z uwzględnieniem 
pewnego ryzyka. 
Z wielką troską i odpowiedzialnością wypracowywano nowe zasady, ale 
obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce niestety nie może pozwolić nam 
zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19. 

 

Nawet najbardziej restrykcyjne zasady w żadnym stopniu nie pozwolą ogra- 
niczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie wykracza- 
jącym poza obecność w żłobku i przedszkolu, a to właśnie aktywność poza 
placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane miejsca mogą powo- 
dować zachorowania wśród innych członków grupy żłobkowej lub przed- 
szkolnej. 
Pragniemy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do 
powrotu do żłobków i przedszkoli, które będą działać w zupełnie nowych wa- 
runkach. Wytyczne GIS oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa 
dzieci procedury mogą powodować dodatkowy stres i konieczność adaptacji 
do nowych warunków. 
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Czynnikiem stresującym może być na przykład trafienie do grupy z nowymi 
dziećmi czy przydzielenie innego opiekuna, który w ubraniu ochronnym 
może po prostu wzbudzać niepokój. 

 

Należy również przypomnieć, że rodzicom dzieci do lat 8, którzy zdecydują 
się na pozostanie z nimi w domu, do 14 czerwca nadal będzie przysługiwał 
zasiłek. 

 
Chęć zgłoszenia dziecka do żłobka  należy wyrazić do dnia 20 maja 2020 r. 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
W związku z umożliwieniem otwarcia od 25 maja 2020 r. miejsc opieki nad 
najmłodszymi dziećmi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
przedstawiło szczegółowe wytyczne zarówno dla organów prowadzących, 
dyrektorów, opiekunów, jak i rodziców. 

 

Mają one obowiązywać w najbliższych tygodniach, a może i miesiącach. 
Wytyczne dotyczące placówek prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 

trzech, przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, skierowane są zarówno do instytucji prowadzących, dy- 
rektorów, opiekunów, jak i rodziców. 
Ci ostatni powinni możliwie jak najszybciej przekazywać dyrektorowi lub 
opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 

 
Rodzic powinien pamiętać aby przyprowadzać do instytucji dziecko zdrowe 
– bez objawów chorobowych. 
Winien stosować się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie- 
posyłania dziecka do instytucji. 

 

Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji powinien zmierzyć mu tem- 
peraturę. 

Nie powinien posyłać do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub izolacji. W takiej sytuacji wszyscy członkowie rodziny 
mieszkający pod jednym dachem muszą pozostać w domu oraz stosować 
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
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Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 
dnia 4 maja 2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 
dnia 4 maja 2020 r.dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 
szkole podstawowej i innych form wychowania 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 r. poz. 59, oraz z 
2020 r. poz. 322, 374 i 567) 
Organizacja opieki w podmiocie: 

 Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej 
sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej). 

 Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 
 W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypad- 

kach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci 
– nie więcej niż o 2. 

 Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w 
sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opie- 
kuna*. 

* Do przestrzeni tej nie wilcza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego ży- 

wienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń po- 
rządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych — np. łazienek, 
ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącz- 
nej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z 
uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 

 W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, 
których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe 
zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe 
(piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfe- 
kować. 

 Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki nie- 
potrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a 
w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie 
się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmo- 
wania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze). 

 Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 
w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz per- 
sonelem opiekującym się dziećmi. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z 
podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do 
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pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 
min. 2 m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej 
podmiotu, z zachowaniem zasady – ł rodzic z dzieckiem lub w odstę- 
pie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygory- 
stycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez obja- 
wów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby 
zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warun- 

kach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. 
 Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do nie- 

zbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 
tylko osoby zdrowe). 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opieku- 
nami dziecka. 

 Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (mini- 
mum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej gru- 
pie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr 
bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu. 

 Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury 
ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpie- 
nia niepokojących objawów chorobowych. 

 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby na- 
leży odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego ode- 
brania dziecka z podmiotu. 

 Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu 
na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odle- 
głości, zmianowości grup. 

 Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czysz- 
czony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej 
możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. 

spacer do parku). 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 
 

 

 Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu 
dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym 
dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu. 

 Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie 
przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i 
nos. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby ro- 
biły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem 
i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów ko- 
munikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, kla- 
mek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

 Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń 
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 
Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrze- 
nia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie 
były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezyn- 
fekcji. 

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie ko- 
nieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 
osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także 
fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabie- 
gów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

 Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych 
plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z 
płynem do dezynfekcji rąk — instrukcje. 

 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 
Gastronomia 

 Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzysta- 
nie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; za- 
lecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały 
wskazane na stronie internetowej GIS. 

 Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok wa- 
runków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących 
się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić 
należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 
epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość sta- 
nowisk pracy, a jeśli to niemożliwe —środki ochrony osobistej, płyny 
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i 
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dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchen- 
nego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

 Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego 
przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posił- 
ków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodat- 
kiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać. 

 Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców 
jednorazowych. 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu pod- 
miotu 

 Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i perso- 
nelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

 Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki 
ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w 

którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowa- 
nia objawów chorobowych. 

 Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia 
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna 
uwzględniać minimum następujące założenia: 

1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w 
przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przycho- 
dzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefo- 
nicznie 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 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 koronawiru- 
sem 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, należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.). 

http://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspek- 
tora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe pro- 
cedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (ła- 
twy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno- 
epidemiologicznej, służb medycznych. 

 Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym 
czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba po- 
dejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 
miały kontakt z zakażonym. 

 Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub 
uzyskania porady. 

 
 
 

- Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych 
przedmiotów. 
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Pod- 
kreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą 
z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni 
sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty 
także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację do- 
brego przykładu - instruuje rodziców MRPiPS. 

 

Katalog wytycznych skierowanych do organów prowadzących, dyrektorów i 
opiekunów jest znacznie dłuższy: 

 

- Możliwość ograniczenia liczbę dzieci w żłobku, klubie dziecięcym oraz u 
dziennego opiekuna. 
- Zaplanowanie organizacji pracy na podstawie analizy zebranych zdalnie 
(np. telefonicznie lub mailowo) informacji od rodziców o liczbie uczestników 
oraz godzinach zajęć opiekuńczych. 
- Przekazanie rodzicom informacji 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 za- 
jęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji. 
- Zapewnienie pomieszczeń (w tym do izolacji) oraz ich wyposażenia. 

http://gov.pl/web/koronawirus/
http://gis.gov.pl/


12 

 

 

 
 

 

- Pomoc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skie- 
rowanych do niego wytycznych, a także zobligowanie dyrektora do przygo- 
towania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie instytucji. 
- Zapewnienie stosowania ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie 
instytucji, w tym środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji po- 
wierzchni: środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowa- 
nia instytucji; w razie potrzeby zaopatrzenie pracowników w indywidualne 
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie 
przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. 
- Wsparcie dyrektora instytucji w organizacji żywienia, w tym wyborze bez- 
piecznych dostawców i zdrowych produktów, także w sytuacji wyboru do- 
stawcy zewnętrznego (tzw. catering). 
- Ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z dyrektorem, np. do raportowa- 
nia o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia. 
- Zabezpieczenie możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nie- 
obecności opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny. 
Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorach? 
Ministerstwo zwraca uwagę, że dyrektorzy powinni zweryfikować dotychcza- 
sowe procedury pod kątem sanitarno-higienicznym. Konieczne jest przede 
wszystkim wprowadzenie zakazu przynoszenia zabawek i rezygnacja z my- 
cia zębów w instytucji. Ponadto w miarę możliwości należy ograniczyć prze- 
bywanie osób trzecich w placówce, jak również zadbać o zachowanie 
dodatkowych środków ostrożności i ograniczeń bezpośredniego kontaktu z 
osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami posiłków. 

 
- Przy wejściu do budynku bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i 
zobliguj wszystkich do korzystania z niego. O ile jest taka potrzeba, zaopatrz 
pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 
ochronne, ewentualnie przyłbice. 
- Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zara- 
żać inne dzieci nie wpuszczaj go do instytucji, poproś rodzica o zabranie 
dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem. 
- W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieś dla pracowników pla- 
katy z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 
dezynfekcji rąk – instrukcje. 
- Zapewnij korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników, tak aby 
dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Pamię- 
taj, że dzieciom wodę podaje opiekun. 
- Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie 
instytucji placów zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczegól- 
nych grup zorganizuj jednak tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajem- 
nie. Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu 
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zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed uży- 
waniem. 
- Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj codzienne prace porządkowe, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunika- 
cyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włącz- 
ników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywa- 
nia posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko 
należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek , że każde 
dziecko bawi się inną). 
- Przygotuj procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia 
zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pa- 
miętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdro- 
wia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom. Przeprowadź 
spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na 
profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do instytucji nie po- 
winni przychodzić chorzy opiekunowie i inni. 
- W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60. 
roku życia, a także unikaj rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki 
nad dziećmi. 
- Wyznacz i przygotuj (m. in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i 
płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować 
osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 
- Przygotuj i umieść w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery 
telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
służb medycznych. 
- Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami. 
- Pamiętaj, że lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie te- 
stów na obecność SARS-COV-2. Współpracuj z nimi, jeśli zajdzie taka ko- 
nieczność. 
- Jeżeli organizujesz żywienie (stołówka, kuchnia) w instytucji, to obok wa- 
runków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do 
funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szcze- 
gólnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracow- 
ników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe 
– środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni 
i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej hi- 
gieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów. 
- Zorganizuj bezpiecznie korzystanie z posiłków w miejscach do tego prze- 
znaczonych, w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów 
stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce 
należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 
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60 stopni C lub je wyparzać. Wymagaj od dostawców cateringu pojemników 
i sztućców jednorazowych. 

 

Wytyczne dla opiekunów 
Opiekunowie muszą pamiętać o samoobserwacji i pomiarze temperatury 
dwa razy dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 st. 
C), ministerstwo wskazuje, że powinni zostać w domu i skorzystać z telepo- 

rady medycznej. 
Co jeszcze nakazuje ministerstwo? 
- Na ile jest to możliwe, wyjaśnij dzieciom, jakie zasady w instytucji obowią- 
zują i dlaczego zostały wprowadzone. Przekazuj komunikat w formie pozy- 
tywnej, aby wytworzyć w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa i 
odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku. 
- Nie organizuj wyjść poza teren instytucji (np. spacer do parku). 
- Usuń z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie  
dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz 
przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinieneś je 
systematycznie dezynfekować. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, 
co najmniej raz na godzinę. 
- Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj 
dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 
powrocie ze świeżego powietrza. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i 
ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład. Możesz uatrakcyjnić mycie 
rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy 
zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia. Jeśli w instytucji stosowane 
są płyny dezynfekujące powiedz, że myjecie ręce kiedy macie dostęp do 
mydła i bieżącej wody, ale czasami potrzebujecie posmarować ręce czymś 
innym. Zróbcie z tego zabawę, np. zobacz jak można fajnie klaskać albo 
teraz pomachajmy rękami, jak ptaszki skrzydełkami. 
- Organizując dziecku miejsce do spania, zachowaj przy tym dystans pomię- 
dzy leżaczkami czy łóżeczkami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekuj 
je. 
- Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, 
organizuj zajęcia relaksacyjne – możesz opowiadać znane Ci wiersze lub 
znaleźć w sieci słuchowiska, które możesz włączyć dziecku. 

 
 

Informacja dla rodziców przed otwarciem żłobków 

Rodzicu, kilka cennych informacji przed otwarciem żłobków i przedszkoli 
miejskich. 
Stopniowe uruchamianie pracy żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przed- 
szkolnych w szkołach podstawowych w ramach odmrażania gospodarki, nie 
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oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym peł- 
nego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim or- 
ganizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze. 

 
Możliwość korzystania z opieki w żłobkach i przedszkolach jest obecnie ad- 
resowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykony- 
wane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem 
zamieszkania. Pierwszeństwo powrotu do żłobka bądź przedszkola będą 
miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania 
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na pozostanie z dzieckiem w 
domu lub ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dziecko nie dostanie się 
do przedszkola bądź żłobka, do 14 czerwca możecie korzystać z zasiłku 
opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia. 

 
Rodzicu, już dziś zacznij przygotowywać siebie i twoje dziecko do warunków 
z jakimi zetkniecie się w najbliższy poniedziałek i pamiętaj: 

 

• Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania 
dziecka do instytucji. 

 
• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, 
przekazuj na bieżąco dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia 
dziecka, które są istotne. 

 

• Przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki, pamiętaj o obowiązko- 
wych środkach zabezpieczających tj. maseczka, rękawiczki. 

 
• Pracownik żłobka czy przedszkola zmierzy temperaturę dziecku przed wej- 
ściem do placówki. 

 

• Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwaran- 
tannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować 
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 
• Wyjaśnij dziecku, że nie będzie mogło zabierać do instytucji zabawek i nie- 
potrzebnych przedmiotów. 
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• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach 
higieny. Pod- kreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, 
często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

 

• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 
kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je 
stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego 
przykładu. 

 
Niektóre z wymienionych zaleceń stosujemy oczywiście stosownie 
do wieku dziecka. 
 
Drodzy rodzice, 
W związku z planowanym otwarciem  żłobka  chcemy Państwa 
poinformować o kilku ważnych aspektach, które w najbliższym 
czasie mogą okazać się pomocne. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, przedszkola oraz 
żłobki mogą zostać otwarte, jednak ich praca nadal pozostaje 
ograniczona. W związku z tym,  maja 2020 do odwołania będą 
pracować w godzinach 6:00 – 16:00. Liczba dzieci w jednej grupie 
będzie wynosić maksymalnie 10 dzieci (jedna grupa 12) łącznie 42. 
Po wejściu do budynku żłobka dziecku będzie mierzona 
temperatura. Każdy pracownik przed przyjściem do pracy, 
zobligowany jest także do kontrolowania własnej temperatury ciała. 
Co ważne, w żłobku, dzieci jak i pracownicy nie muszą zakrywać 
nosa oraz ust. 

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z żłobka 
 

Dziecko może być przyprowadzane do żłobka tylko przez jedną 
osobę. Do dyspozycji rodziców przy wejściu do budynku 
znajdować się będzie preparat do dezynfekcji dłoni. Po 
przyprowadzeniu dziecka do przedsionka budynku, prosimy by 
ewentualnie ściągnąć dziecku maseczkę oraz ponownie ją założyć 
podczas odbioru. Przebrane dziecko odbiera pracownik grupy po 
wcześniejszym wywiadzie i zmierzeniu temperatury. 

   Podczas odbioru, po podaniu przez rodzica, opiekuna lub osoby      

   upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka przez domofon, pracownik  
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   przyprowadzi je do drzwi wejściowych. W obecnej sytuacji, rodzic nie 
   może chodzić do dalszej części żłobka.  
 

Wyjścia na zewnątrz 
 

W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci żłobkowe będą 
korzystały z placu zabaw. Urządzenia znajdujące się na jego 
terenie będą dezynfekowane każdorazowo po pobycie jednej 

grupy. Z użytkowania wyłączone zostają tylko piaskownice. Z placu 
zabaw korzystać będą mogły jednocześnie dwie grupy, przy czym 
do zadań opiekuna należy zadbanie, by dzieci z różnych grup nie 
kontaktowały się ze sobą. Place zamknięte będą dla rodzi- ców jak 
i osób postronnych. 

 
 
 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 
 

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, w każdej placówce 
wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której 
stwierdzono objawy chorobowe. W chwili zauważenia objawów 
chorobowych u dziecka, pracownik powiadomi o tym dyrektora lub 
osobę go zastępującą, niezwłocznie poinformowani zostaną także 
rodzice dziecka. Do czasu przyjazdu opiekuna, dziecko będzie pod 
stałą opieką pracownika placówki. Rodzice proszeni będą o 
poinformowanie o dalszym stanie zdrowia dziecka. 

 

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa w związku z 
obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, dostępne będą 
we wszystkich przedszkolach i żłobkach miejskich wznawiających 
działalność. 

 
Niezbędne dokumenty do pobrania przez rodziców przed 
przyprowadzeniem dzieci do żłobków i przedszkoli, zamieszczone 
zostaną na stronach internetowych naszych placówek. 

 

 

 
 


