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WYTYCZNE DLA OPIEKUNÓW  

– opracowane na podstawie wytycznych  

GIS, MZ I MEN, MRIPS 
 

 

1. Od 25 maja br. roku Niepubliczny Klub dziecięcy Krasnale Brochowskie  rozpoczyna działalność. 

2. Do pracy przychodzi wyłącznie osoba zdrowa, bez oznak mogących świadczyć o chorobie (katar, kaszel, 
duszności, gorączka, wymioty, osłabienie).  

3. Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę jest priorytetem.  

4. Każdy pracownik przychodzi do pracy zdrowy.  

5. W ciągu dnia Opiekun dokonuje samoobserwacji i pomiaru temperatury, a każdorazowy przypadek mogący 
świadczyć o chorobie przekazuje niezwłocznie Dyrektorowi.  

6. Do pracy nie może przyjść osoba, której domownik odbywa kwarantannę lub jest w izolacji. Wówczas 
wszyscy muszą zostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

7. Opiekun wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji oraz dlaczego zostały wprowadzone.  

8. Należy usunąć z sali przedmioty, których nie można zdezynfekować.  

9. Wietrzmy salę, w której organizowane są zajęcia raz na godzinę. Lampa bakteriobójcza ma pracować w 
systemie godzina włączona/godzina wyłączona. W godzinach 6:30-8:30 ma znajdować się w szatni. – 
włączona 

10. Zwracajmy uwagę, by dzieci często myły ręce przy udziale mydła i wody oraz by korzystały 
z jednorazowych ręczników. Jeżeli tego wymaga sytuacja, sami myjemy dzieciom ręce. Organizujmy pokazy 
właściwego mycia rąk.  
11. Organizując dziecku miejsce do spania zachowujmy przy tym dystans pomiędzy leżaczkami, a po 
zakończeniu odpoczynku zdezynfekujmy je.  

12. Naszym zadaniem jest opieka nad dziećmi, ale możemy organizować zabawy oraz zajęcia dydaktyczne (z 
zachowaniem bezpieczeństwa).  

13. Pamiętajmy o naszym bezpieczeństwie – jeżeli czujesz taką potrzebę załóż maskę i rękawiczki!  

14. Obowiązuje całkowity zakaz opuszczania miejsca pracy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.  

15. Pamiętajmy o tym, aby nie organizować większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, przy jednej 
zabawce. 

16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka/dorosłego należy postępować wg 
opracowanych procedur.  

17. Rezygnujemy z mycia zębów dzieci w klubie. 
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18. Należy ze szczególną starannością dbać o utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń 
do przygotowywania posiłków itd. Czynności te mają być wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów 
środków służących do dezynfekcji.  

 

Zatwierdzam 

………………………………………. 

Dyrektor Klubu Dziecięcego DZIECIAKI DO DZIEŁA! 

 

 

Przyjęłam do wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać wszystkich procedur bezpieczeństwa, 
wprowadzonych do placówki w związku z pandemią COVID-19.  

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis pracownika) 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis pracownika) 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis pracownika) 
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