
Procedura dotycząca 

Higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

2. Przed wejściem na teren szkoły znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk 

oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu 

rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Wprowadzono dyżury osób do pilnowania, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły 

dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz 

nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

4. Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem. Osoby 

dyżurujące pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem i po powrocie   ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

5. Dyrektor lub inna wyznaczona osoba prowadzi monitoring codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

6. W sytuacji przeprowadzania dezynfekcji, są  przestrzegane zalecenia producenta 

znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szkole prowadzone jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

7. Pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –

jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, fartuchy. 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

9. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować.  

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach.  

12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają  

kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

14. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.  

15. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu. Osoby 
dezynfekujące obszar powinny założyć odzież ochronną oraz środki ochrony górnych dróg 
oddechowych oraz dłoni i oczu. Należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.), korytarze, pomieszczenia w których przebywała osoba 



oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. Należy spisać listę osób z którymi kontaktowała się osoba. 

 

 

 

 

 


