
PROCEDURA DOTYCZĄCA HIGIENY, CZYSZCZENIA ORAZ DEZYNFEKCJI 

POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA 

WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA.  

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Lubinie, telefonów alarmowych i SOR w Lubinie.  

2. Przy dyżurce woźnej, obok drzwi wejściowych do szkoły oraz przy drzwiach "przed 

stołówką szkolną należy zamontować dozownik z płynem dezynfekującym do rąk oraz 

zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez 

wszystkie osoby wchodzące do szkoły.  

3. Pracownik przebywający w dyżurce zobowiązany jest dopilnować, aby wszystkie osoby 

postronne wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, 

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

4. Pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, a nauczyciele 

dodatkowo do dopilnowania, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po powrocie z boiska szkolnego i po skorzystaniu z toalety.  

5. Kierownik gospodarczy zobowiązany jest do systematycznego monitorowania codziennych 

prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach              

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.  

6. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję muszą obowiązkowo przestrzegać zaleceń 

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

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

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

do dezynfekcji.  

7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych kierownik gospodarczy zobowiązany jest 

wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk - instrukcje.  

9. Pracownicy obsługi zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji toalet oraz częstego wietrzenia 

pomieszczeń szkoły i części wspólnych(korytarzy), co najmniej raz na godzinę, w czasie 

zajęć i podczas przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

 


