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Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 4/2020-2021 z dn. 1 września 2020 r. 

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przed wejściem do budynku szkoły umieszcza się dozownik z płynem dezynfekującym do rąk                    

oraz zamieszcza się informację o dezynfekowaniu rąk . 

2. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani                 

do zdezynfekowania dłoni, zaleca się  zakrycie ust i nosa. 

3. Wszystkie osoby postronne wchodzące do budynku szkoły są zobowiązane                                            

do zdezynfekowania dłoni, założenia rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa. 

4. Pracownicy obsługi sprzątają pomieszczenia codziennie oraz w miarę potrzeb dezynfekują 

ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, wyłączniki) i powierzchnie 

płaskie (blaty ławek, oparcia krzeseł, biurka) oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne                     

przestrzegając następujących zasad: 

 Sale lekcyjne, izolatorium – codzienne prace porządkowe, zamiatanie i mycie, 

dezynfekcja podłóg i powierzchni dotykowych po zakończeniu lekcji i w zależności od 

potrzeb; 

 Ciągi komunikacyjne - codzienne prace porządkowe, zamiatanie i mycie, dezynfekcja 

podłóg po zakończeniu lekcji; dezynfekowanie powierzchni dotykowych (poręcze, 

klamki, włączniki świateł, uchwyty itp.) po każdej przerwie międzylekcyjnej; 

 Toalety (wszystkie) - codzienne prace porządkowe, zamiatanie i mycie, dezynfekcja 

podłóg po zakończeniu lekcji; dezynfekowanie powierzchni dotykowych (poręcze, 

klamki, włączniki świateł, uchwyty itp.) po każdej przerwie międzylekcyjnej; 

 Sala gimnastyczna - codzienne prace porządkowe, zamiatanie i mycie, dezynfekcja 

podłóg, powierzchni dotykowych i sprzętu sportowego po zakończeniu lekcji                        

i w zależności od zgłoszonych potrzeb; 

 Pozostałe pomieszczenia - codzienne prace porządkowe, zamiatanie i mycie, 

dezynfekcja podłóg i powierzchni dotykowych 1x dziennie (pomieszczenia, które nie 

są użytkowane codziennie – sprzątanie i dezynfekowanie tylko w dniu, w którym 

były użytkowane). 

5. Za napełnianie dozowników na mydło oraz uzupełnianie papieru toaletowego                                       

w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz napełnianie dozowników ze środkami 

dezynfekującymi odpowiadają panie sprzątaczki, a w razie ich nieobecności pracownicy                        

je zastępujący. 

6. Osoby dokonujące pomiaru temperatury, po pomiarze temperatury danej grupy, dezynfekują 

termometr bezdotykowy.  

7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem. 
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8. Pracownicy obsługi prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości w salach zajęć, pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. W tym celu 

wypełniają stosowne karty monitorowania codziennych prac porządkowych. 

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego                

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Wszyscy pracownicy 

odpowiedzialni za wydawanie środków do dezynfekcji oraz pracownicy korzystający z nich są 

zobowiązani do zapoznania się z zaleceniami producenta i zachowania wszelkich zalecanych 

środków ostrożności.  

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i salach lekcyjnych wywieszone są informacje                     

z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

11. W każdym pomieszczeniu, w którym odbywać się będą zajęcia z uczniami umieszczony jest 

płyn do dezynfekcji rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.   

12. W przestrzeniach wspólnych szkoły obowiązuje prawostronna zasada przemieszczania się 

uczniów i pracowników szkoły. 

13. Wszyscy pracownicy przestrzegają zasad higieny, często myją i dezynfekują dłonie, starają się 

zachować dystans społeczny, zaleca się stosowanie przyłbic/maseczek ochronnych. 

14. W/w zasady obowiązują od 1 września 2020 r. 

Monitoring codziennych prac porządkowych w Szkole Podstawowej we Wrześnicy 

................................................................. –  .........................................................................................   
                     /nazwa pomieszczenia/                                                      /rodzaj wykonywanych czynności/ 
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