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§ 1 

 Ogólne zasady organizacji pracy szkoły  

 

1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku wznawia funkcjonowanie w trybie stacjonarnym                          

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.  

2. Nauka w szkole rozpoczynać się będzie od godziny 7.30 z uwzględnieniem w podziale godzin : 

a) przychodzenia niektórych klas na  II zmianę, 

b) trzech przerw obiadowych, 

c) dojazdu klas na zajęcia wychowania fizycznego, 

d) zachowania obowiązujących procedur. 

3. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub 

mailowy.  

4.  Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki 

ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:  

a)  zachowanie min. 1,5 metrowego dystansu odległości,  

b) zakrycie nosa i ust,  

c)  obowiązkowa dezynfekcja rąk,  

d) ograniczone przemieszczanie się po szkole,  

e) ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.  

5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

6. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.  

7.  Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.  

8. Szkoła organizuje zajęcia  świetlicowe : 

a) pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundu-

rowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci , których oboje z ro-

dziców pracują. 

b) zostanie ustalona adekwatna grupa dzieci do możliwości szkoły. 

9. W szkole wznawia się również funkcjonowanie stołówek szkolnych. 

10. Każdy budynek szkolny wyposażony jest w termometr bezdotykowy oraz posiada miejsce do izola-

cji osoby chorej. 

 

§ 2 

Organizacja i funkcjonowanie oddziałów klasowych 

 

1. Każdej klasie przyporządkowana zostanie stała sala lekcyjna. 

2. Klasy przemieszczać się będą na lekcje wychowania fizycznego, informatyki oraz chemii. 

3. Uczniowie zakładają maseczki podczas przebywania w przestrzeni wspólnej oraz podczas przemiesz-

czania się w momencie kiedy nie mogą zachować dystansu społecznego np. zmiana klasy, dowóz na 

halę sportową. 

4. W sali każdemu uczniowi zostanie przypisane miejsce w ławce. 

5.  Podczas przerw uczniowie znajdować się będą w wyznaczonych strefach. 

6. Podczas przychodzenia uczniów do szkoły oraz podczas opuszczania  przez nich budynku szkolnego 

zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą po-

szczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).  

7. Uczeń korzysta tylko i wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w jego tornistrze lub we własnej szafce; uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

8. Każda grupa w szatni  ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks lub miejsce.  
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§ 3 

Nauczyciele 

 

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego podziału godzin. 

2. Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie w formie stacjonarnej. Jednak w sytuacji 

wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego możliwe będzie kontynuowanie jej w formie zdalnej. 

3. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 

4. Każdy  nauczyciel zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w szkole.  

5. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min.  

6. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela wg harmonogramu dyżurów.  

7. Wyjście poza teren szkoły np. spacery, wycieczki organizuje się bądź nie w zależności od strefy 

w jakiej znajduje się szkoła. 

8. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć,  

uprać.  

9. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze powinny 

być systematycznie dezynfekowane lub myte.  

10. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas 

sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.  

11.  Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie 

po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świe-

żym powietrzu.  

12. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę                

w trakcie zajęć. 

 

§ 4 

Rodzice 

 

1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epide-

mii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody. 

2. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.  

3. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub            

w izolacji.  

4. Jeżeli rodzice planują przyprowadzić dziecko do szkoły po raz pierwszy lub po przerwie, muszą po-

wiadomić o tym Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły co najmniej dzień wcześniej . 

5. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery te-

lefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.  

6.  Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy istotnych informacji na temat stanu zdrowia 

swojego dziecka np. alergia, astma i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.  

7. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przed-

miotów i zabawek.  

8. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno uni-

kać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. 

Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę do zastosowania w przestrzeni 

wspólnej i publicznej. 



Szkoła Podstawowa im. Józefa 

Marka w Tymbarku 

34-650 Tymbark 354 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

NA TERENIE SZKOŁY  

NA OKRES STANU EPIDEMICZNEGO  

 

25.08.2020 r. 
 

 

§ 5 

Pracownicy szkoły 

 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszel-

kich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.  

2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu społecznego oraz            

w kontaktach z osobami z zewnątrz.  

3.  Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywa-

nia ust i nosa.  

4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zacho-

waniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.  

5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować 

do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfeko-

wać zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze 

co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania Dyrektora Szkoły o zdarzeniach mo-

gących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-

19.  

8.  Zaleca się:  

a) utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) - mycie 2 razy 

dziennie lub częściej w razie potrzeby,  

b)  dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie 

potrzeby,  

c) dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz 

dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowni-

ków,  

d) dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie po-

trzeby, 

e) dezynfekcja urządzeń terenowych – po każdej grupie.  

9. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń wypełnia ar-

kusz monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.  

10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfe-

kowanych pomieszczeń  i przedmiotów.  

11.  Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

a)  sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu 

do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,  

b) wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.  

12.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, do-

stępnych na stronach gis.gov.pl  
 

 

§ 6 

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły 

 

1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać ze szkoły tylko osoby zdrowe.  

2.  Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) na godzinę zgodną z planem lekcji.              

( uczniowie nie mogą przychodzić dużo wcześniej i przebywać np. na boisku szkolnym, placu za-

baw ). 
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3.  Do szkoły ( wejście do szatni ) może wejść jednorazowo tylko jeden opiekun z uczniem do wyzna-

czonej strefy lub jeden uczeń klasy; następna osoba może wejść dopiero, gdy w wyznaczonej strefie 

nie ma uczniów i opiekunów. Unikamy wchodzenia osób trzecich do szkoły. 

4. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, 

zachowując dystans społeczny min. 2 metry.  

5. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przy-

prowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.  

 

§ 7 

Zasady korzystania z obiektów sportowych, placu zabaw, terenów zielonych  
 

1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, tak by dzieci poszczególnych grup nie kontak-

towały się ze sobą. Dzieci muszą zachować dystans społeczny. 

2.  Po każdej grupie urządzenia terenowe będą dezynfekowane lub myte detergentem. Jeśli nie będzie 

takiej możliwości urządzenia terenowe zostaną czasowo wyłączone z użytkowania i zabezpieczone 

taśmą.  

3.  Po powrocie z placu zabaw dzieci muszą dokładnie umyć ręce.  

4. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów pod nadzorem nauczyciela z przyszkolnych terenów zie-

lonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.  

5. W  sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa z  zachowaniem  dystansu społecznego : 

a) uczniowie korzystają z szatni zostawiając swoje rzeczy w wyznaczonych miejscach z zachowa-

niem odstępu ok. 1,5 m. 

6. Na każdym boisku, obiekcie lekkoatletycznym może przebywać jedna grupa w tym samym czasie 

pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. 

7. W hali sportowej mogą przebywać dwie grupy  z zachowaniem dystansu społecznego:  

a) z jednej szkoły , wchodząc tym samym wejściem i pozostawiając obuwie zmienne w wyzna-

czonym przypisanym miejscu , 

b) w dwóch różnych szkół wchodząc innymi wejściami i do różnych szatni,  

c) każdy uczeń w szatni zostawia swoje rzeczy w wyznaczonym stałym miejscu. 

8. Wykorzystywany  sprzęt sportowy podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergen-

tu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed używa-

niem.  

9.  Należy ograniczyć aktywności sportowo- ruchowe sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami.  

 

 

§ 8 

Zasady korzystania z bibliotek szkolnych 

 

1. Harmonogram pracy bibliotek będzie dostosowany do potrzeb uczniów i możliwości szkoły oraz 

umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

2. Uczniowie korzystają z biblioteki znajdującej się w budynku , w którym się uczą. 

3. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki. 

4. Z czytelni jeżeli będzie to możliwe, będzie można skorzystać z zachowaniem dystansu społecznego. 

5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. 

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, 

na którym leżały książki.  

8. Przyjęte książki należy odizolować od innych egzemplarzy na okres zgodny z wytycznymi.  
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§ 9 

Zasady funkcjonowania stołówek szkolnych  

 

1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epi-

demiologicznego: 

a)  ograniczyć kontakty się z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

b) zachować odległość stanowisk pracy, 

c)  stosować środki ochrony osobistej. 

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny. 

3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa,               

    wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 

4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować  

    stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny. 

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie                

    i dezynfekcję, m.in.: 

a) przed rozpoczęciem pracy, 

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,  

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  

d) po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,  

e) po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,  

f) po skorzystaniu z toalety,  

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,  

h)  po jedzeniu, piciu.  

6. Posiłku wydawane będą podczas trzech przerw obiadowych w budynku głównym oraz dwóch 

przerw w budynku w rynku wg określonego harmonogramu. 

7. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z wyznaczonym  nauczycielem.  

8. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfek-

cyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.  

9. Przygotowane posiłki będą wydawane przez okienko podawcze.  

10. Posiłki odbierają pojedynczo uczniowie lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się gru-

pą.  

11. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd 

są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.  

12.  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni             

z wykorzystaniem środków myjących.  

13. Do budynku w rynku dowożone będą obiady przez zatrudnioną osobę, z zachowaniem zasad higie-

ny i zgodnie z procedurami. 

 

 

§ 10 

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni 

 

1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.  

2.  Przywożony towar – produkty spożywcze - muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodze-

niem.  

3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.  

4. Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się w kopercie 

wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.  

5. Po dostarczeniu towaru dostawca telefonicznie informuje o dostawie, tak aby pracownik mógł ode-

brać towar.  
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6. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami;             

w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.  

 

 

 

§ 11 

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych 

 

1. Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem lekcji. 

2. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz infor-

mować dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich 

możliwości psychofizycznych.  

3.  Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia.  

 

§ 12 

Dowożenie uczniów  

 

1. Dowożenie uczniów do szkoły i na zajęcia w hali sportowej  odbywać się będzie według ustalo-

nego harmonogramu pod nadzorem opiekuna przewozu lub nauczyciela. 

2. Usługę wykonywać będzie stały przewoźnik zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczą-

cymi transportu. 

3. Podczas dowozu uczniowie zobowiązani są do zakładania maseczek lub innej osłony nosa i ust. 

 

 

§ 13 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby  
 

1. Objawy : 

a) trzy najbardziej charakterystyczne objawy korona wirusa : kaszel, wysoka gorączka, duszności, 

płytki oddech, 

b) do rzadszych symptomów należą: ból mięśni, uczucie rozbicia, ból głowy, ból gardła. 

2. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka : 

a) Dyrektor placówki wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwier-

dzenia objawów chorobowych : 

                           - budynek główny – sala 23, 

                       - budynek w rynku – sala 01. 

b) po zauważeniu symptomów choroby albo złego samopoczucia, wyznaczona osoba ubrana     

w środki ochrony osobistej niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali izola-

cji i pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje w bezpiecznej odległości           

i oczekuje z nim do momentu odebrania dziecka przez rodziców.  
c) nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora o sytuacji.  
d) nauczyciel przeprowadza pozostałe dzieci do innego, wyłączonego  z użytkowania po-

mieszczenia .  
e) Dyrektor zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodzi-

ców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia zachoro-

wania na COVID-19.  
f) o zaistniałej sytuacji informuje również pozostałych rodziców dzieci.  
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g) pomieszczenia, w których przebywał dziecko są jak najszybciej dezynfekowane. 

 

3. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia personelu : 

a) do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

b)  przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik/obsługa nie powinien przychodzić 

do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  z Powiatową Stacją Sa-

nitarno-Epidemiologiczną w Limanowej  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod numer 999  lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem, 

c) w  przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących  
       objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić dyrektora  

      oraz organ prowadzący. W celu odizolowania pracownika od innych osób zostaje on natychmiast      

      odsunięty od pracy i oczekuje na transport w wyznaczonym miejscu. Pracownikowi oczekują- 

      cemu na transport wydaje się jednorazową maseczkę oraz rękawiczki. Ustala się listę osób              

      z którymi przebywała osoba z objawami zakażenia, 

d) należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych  dzieci z którymi pracownik miał wcześniejszy kon-

takt. 
 

e) Dyrektor powiadamia Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej oraz or-

gan prowadzący i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym po-

ruszał się i przebywał pracownik musi być poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfeko-

waniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze uchwyty, itp.), przez osobę do tego wyzna-

czoną, a jeśli zajdzie taka konieczność należy stosować się do zaleceń państwowego powiato-

wego inspektora stacji sanitarnego, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

już zastosowane procedury, 

 

f) numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Limanowej: 

 

 Tel. (18) 33 72 101 

 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl 

 

 

4. Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia: 

                    

        + 48 222 500 115 

mailto:limanowa@psse.malopolska.pl
callto:48%20222%20500%20115
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§ 14 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 

 

1. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa,    

Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję            

o zamknięciu szkoły na czas dezynfekcji pomieszczeń szkolnych.  

 

 

§ 15 

 
Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.  

2.  Procedura może być modyfikowana zgodnie ze zmieniającymi się wytycznymi MEN, MZ, GIS. 

3. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 
4. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicz-

nym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.  

5. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.  

 

 

Załączniki : 

1. Jak skutecznie myć ręce. 

2. Jak skutecznie dezynfekować ręce. 

3. Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni 

4. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę . 
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Załącznik 1 
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Załącznik  2 
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Załącznik 3  

 

 

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni 

 

1) Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez pracownika w 

trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp., z których pracownik korzystał 

danego dnia w pracy. 

2) Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. 

3) Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do 

dezynfekcji. 

4) Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce. 

5) Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki 

jednorazowe. 

6) Czynności porządkowo - dezynfekujące podlegają monitorowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik 4  
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  Załącznik 5  

 

 

 

 
 

 


