
PROCEDURY ZACHOWANIA HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W OŚNISZCZEWKU W CZASIE PANDEMII 

1. Pracownik przychodzi do pracy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

2. Na terenie szkoły pracownik nie musi stosować środków ochrony osobistej – 

maseczki, przyłbicy, rękawiczek. 

3. Osoba z zewnątrz jest zatrzymywana przez pracownika w wejściu do szkoły, osoba 

taka podlega dezynfekcji rąk i ustalany jest cel wizyty. W kontakcie z osobą z 

zewnątrz pracownik zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa. 

4. Opiekun dowozu pilnuje, aby wszyscy uczniowie przebywali w autobusie w 

maseczkach. W jednorazowej sytuacji braku maseczki uczeń może skorzystać z 

maseczki, którą otrzyma od opiekuna dowozu. Opiekun dowozu informuje dyrektora 

szkoły o uczniach, którzy nie zakładają maseczek lub nie zachowują bezpiecznego 

dystansu w autobusie. 

5. W momencie przyjazdu autobusu z uczniami, pracownik w maseczce kontroluje przy 

drzwiach szkoły czy uczniowie dezynfekują ręce i przypomina o maseczkach dla 

udających się do szatni. 

6. Podczas pierwszej lekcji pracownik obsługi dokonuje dezynfekcji powierzchni 

drzwiczek szafek w szatni. 

7. Po każdej przerwie pracownik obsługi myje detergentem ławki i parapety na 

korytarzu (jeżeli przerwa nie odbywała się na zewnątrz szkoły), dezynfekują wszystkie 

klamki oraz poręcze przy schodach. Myją i dezynfekują wszystkie toalety. 

8. Po zakończeniu zajęć pracownik obsługi sprząta salę/korytarze z użyciem detergentu 

oraz dokonuje dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów ławek, 

wyłączników, klawiatur i powierzchni tablicy interaktywnej. Po zakończeniu prac 

należy wywietrzyć pomieszczenie. 

9. Dzieci przedszkolne i klas I-III piją herbatę w szkolnych szklankach, które dostarcza 

pracownik obsługi. Po spożyciu herbaty, szklanki zostają umyte w zmywarce w 

temperaturze 60 st. C. 



10. Posiłki spożywane są z wykorzystaniem wielorazowych naczyń i sztućców, które 

wydawane są przez pracownika obsługi. Naczynia i sztućce są myte w zmywarce w 

temperaturze 60 st. C. 

11. Podczas spożywania posiłków pracownik obsługi dopilnowuje, aby uczniowie 

zachowywali bezpieczną odległość miedzy sobą. 

12. Piłki i inne przybory sportowe po zajęciach wychowania fizycznego lub innej 

aktywności uczniów zostaną przez pracownika obsługi umyte i zdezynfekowane. 

 

 


