
Załącznik nr 3 
 

 

Procedura zachowania higieny,  czyszczenia i dezynfekcji 

pomieszczeń i powierzchni zajęć w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych  w Wieruszowie 
 

1. Przy wejściu głównym są umieszczone  numery telefonów do kontaktu z inspekcją 

sanitarną w sprawie koronawirusa +48222500115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

2. Przy wejściu głównym są umieszczone  informacje o obowiązku dezynfekcji dłoni oraz  

wejścia do szkoły z zakrytymi ustami i nosem, a także obowiązujących stref 

przebywania. Wyznaczona osoba (dyżurujący) ma obowiązek  dopilnować, aby osoby 

trzecie wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne i 

miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

3. Nauczyciele regularnie przypominają uczniom, że: 

  należy często myć ręce wodą z mydłem (dezynfekować), szczególnie po     przyjściu do 

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

 Należy dezynfekować ręce 

Należy zachować dystans przebywając na korytarzu, w pomieszczeniach wspólnych oraz 

w toalecie 

Należy osłaniać nos i usta przebywając w częściach wspólnych  

4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych. Należy uwzględnić 

utrzymanie czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, klawiatur, 

włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach lekcyjnych. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy muszą przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, 

aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

6. Pracownicy obsługi powinni na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-

higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 



7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę należy umyć detergentem 

lub zdezynfekować po każdym dniu zajęć.  

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

jednorazowych, należy wyrzucać je do wyznaczonych pojemników.  

9. Należy usunąć, względnie zabezpieczyć wszelkie niepotrzebne przedmioty, których nie 

można zdezynfekować lub umyć. 

10. Procedurę opracowano na podstawie: 

      - wytycznych MEN, MZ, GIS; 

      - wytycznych inspektora RODO 

 

 
 


