
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, gastronomia 
 
 
■ Przed wejściem do budynku zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu 

rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do szkoły poprzez skorzystanie z płynu 
dezynfekującego do rąk.  

■ Osoby dorosłe wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie przy wejściu, zakładają 
rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos. 

■ Pracownicy szkoły są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, 
aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze 
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

■ Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w salach, klawiatury, włączników oraz łazienek i zapewniona jest bieżąca dezynfekcja  
toalet. 

■ Przed przeprowadzeniem dezynfekcji należy zapoznać się z instrukcją od producenta 
i ściśle jej przestrzegać. Należy zwrócić szczególną uwagę na czas niezbędnego wietrzenia 
dezynfekowanych pomieszczeń, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów 
środków dezynfekujących. 

■ Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania instrukcji mycia i dezynfekcji rąk 
umieszczonych w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych przy dozownikach. 

■ Wszystkie pomieszczenia szkoły są wietrzone co godzinę. 
■ Dostawcy cateringu nie będą wchodzili na teren szkoły. 
■ W szkolnej kuchni szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, 

mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 
stołowych oraz sztućców. 

■ Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu i wyparzać je 
w temperaturze minimum 600C – wykonuje to pracownik szkoły. 
 

 
Czyszczenie sprzętów w na placu zabaw   i  na boisku szkolnym 
 
1. Pracownicy szkoły są zobowiązani do czyszczenia detergentem pod nazwą:  jeden raz 

dziennie wyznaczonego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym / na boisku szkolnym oraz 
dezynfekcji używanego przez dzieci/uczniów sprzętu. 

2. W celu wyczyszczenia dużych zabawek / sprzętu z plastiku, metalu i drewna (w ogrodzie 
przedszkolnym / na boisku szkolnym) należy oczyścić powierzchnię przedmiotów wodą z 
mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym, a następnie 
mokrą ściereczką, która zniweluje zapach preparatu i pozostawić do wyschnięcia, tak 
aby odparował chlor (lub inny środek dezynfekujący). 

 
Warunki bezpieczeństwa uczniów w budynku szkoły 
 

1. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę. 
3. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 



4. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu 
z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 
5. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają 
przykład. 
6. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy 
je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 
7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 
8. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe 
(poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki. 
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 dzieci 
nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
1. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły. 
2. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu 
możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. 
3. Po powrocie do budynku szkoły dzieci myją ręce. 
4. Sprzęt na placu zabaw lub boisku czyści się regularnie z użyciem detergentu lub 
dezynfekuje. 
 
Zasady obowiązujące podczas realizacji zajęć rewalidacyjnych. 
 

1. Od 18 maja br. w szkole  mogą być organizowane  zajęcia rewalidacyjne dla ucznia kl.VIII. 
2. Zajęcia są dobrowolne, a uczestnictwo w nich ucznia zależy od decyzji rodziców dziecka. 

3. W zajęciach nie może uczestniczyć uczeń oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

4. Na zajęciach informuje się ucznia, w sposób dostosowany do jego możliwości 
psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz 
przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie. 

5. Zajęcia będą odbywać się z tym samym nauczycielem. 
 


	Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, gastronomia

