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Procedura dotycząca podejmowania czynności higieniczno-sanitarnych 

 
1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana 

jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się 

personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem  

i uzupełniania go w razie potrzeby.  

2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac 

porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach 

do spożywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowo - dezynfekujących 

należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych.  

3. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do 

przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest 

posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. 

4. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel 

sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze co 

najmniej 60 stopni Celsjusza. 

5. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia sprzęty, które nie mogą 

zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane - ze względu na materiał, z którego są 

wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. 

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

7. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności 

zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk - zwłaszcza po 

skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym 

powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać 

uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

8. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa - zarówno przez dzieci, jak 

i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

9. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.  

10. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 

znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

11. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej 

i powinni unikać przychodzenia do pracy. 


