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Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 - dotyczy wszystkich osób m.in.
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dyrekcji, uczniów i słuchaczy a także osób
wynajmujących pomieszczenia szkolne.

1. Cel Procedury
1) ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
i nauczycieli świadczących pracę w normalnym trybie na terenie ZS a także uczniów i słuchaczy
przebywających w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Zdzieszowicach;
2) ustalenie

sposobu

postępowania

na

wypadek

podejrzenia

zakażenia

nauczyciela,

pracownika/ucznia, słuchacza koronawirusem.
3) Ustalenie sposobu szybkiego powiadamiania ZS o chorym uczniu.

2. Zakres Procedury
Niniejsza Procedura dotyczy wszystkich uczniów i słuchaczy oraz nauczycieli i pracowników Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, świadczących pracę i przebywających na terenie placówki
w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

3. Odpowiedzialność
1) osobą odpowiedzialną za wdrożenie Procedury i zapoznanie z nią nauczycieli, pracowników,
uczniów i słuchaczy a także rodziców uczniów jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach;
2) nauczyciele, pracownicy wykonujący pracę na terenie ZS w trakcie trwania pandemii
odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za
bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy i higienę powierzonych im pomocy dydaktycznych, sprzętów i
narzędzi.

4. Sposób prezentacji procedury
1) umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej ZS;
2) zapoznanie rodziców/opiekunów, uczniów i słuchaczy z obowiązującą w ZS Procedurą poprzez
przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji;
3) udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w ZS;
4) zapoznanie wszystkich nauczycieli, pracowników ZS z treścią Procedury dostępnymi sposobami.

5. Tryb dokonania zmian w Procedurze
Wszelkich zmian może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor
ZS. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być
sprzeczne z prawem.

6. Ogólne zasady postępowania nauczycieli, pracowników, uczniów, słuchaczy i innych osób
na terenie ZS
OSOBY WCHODZĄCE I PRZEBYWAJACE NA TERENIE ZS MAJĄ OBOWIĄZKEK ZAKRYWANIA
UST I NOSA CHYBA, ŻE DYREKTOR POSTANOWI INACZEJ!
1)

wchodząc do budynku Zespołu Szkół należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce;

2)

podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie i osoby przebywające na korytarzach szkolnych mają
obowiązek zasłaniania ust i nosa;

3)

maseczkę można zdjąć w celu spożycia posiłku i uzupełnienia płynów. Należy zachować
dystans 1,5m;

4)

Podczas lekcji w pracowniach zawodowych, salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej
zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe. W miarę możliwości należy zachować dystans
1,5m.

5)

Zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe na terenie ZS poza budynkiem, należy zachować
dystans 1,5m.

6)

Dyrektor ZS wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w trybie
normalnym trybie – tj. na terenie ZS lub w trybie zdalnym;

7)

pracownicy przychodzą do ZS rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu
pracy;

8)

pracownicy przychodzą do pracy zgodnie z opracowanym przez Sekretarza Szkoły
harmonogramem, zatwierdzonym przez Dyrektora ZS i podanym do ich wiadomości;

9)

harmonogram dostosowywany jest do potrzeb ZS związanych np. z przeprowadzeniem
egzaminów, konsultacji dla uczniów;

10)

każda osoba wchodząca do budynku ZS wyraża zgodę na kontrolę temperatury ciała poprzez
pomiar termometrem bezdotykowym;

11)

przebywające na terenie ZS osoby zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie;

12)

na teren ZS nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na
terenie placówki a zwłaszcza osoby z objawami choroby;

13)

w pokoju nauczycielskim jednorazowo może przebywać 8 osób z zachowaniem odległości min.
1,5m;

14)

w sekretariacie może przebywać maksymalnie 3 pracowników oraz jeden petent;

15)

nauczyciele przed rozpoczęciem pracy mają obowiązek przewietrzyć pomieszczenie;

16)

po zakończeniu pracy pracownik, nauczyciel zobowiązany jest przetrzeć powierzchnie
dotykowe przedmiotów tj. biurko, telefon, klawiatura itp. środkiem dezynfekującym, który
znajduje się na stanowisku pracy;

17)

Klawiatury i myszki w pracowniach komputerowych dezynfekuje wyznaczony przez nauczyciela
dyżurny w przerwie międzylekcyjnej, po skończonej pracy uczniów danej klasy.

18)

podczas korzystania z toalet należy zapewnić często dezynfekcję m.in. co trzy godziny;

19)

na drzwiach do łazienek należy umieścić informację dotyczącą max liczby osób mogących
jednocześnie przebywać wewnątrz.

20)

podczas odbierania przesyłek, paczek, listów itp. od kuriera, listonosza należy korzystać z
środków ochronnych w postaci rękawiczek. Każdą przesyłkę można przetrzeć płynem do
dezynfekcji.

7. Zabrania się:
1) pracy bez użycia środków ochrony tj. rękawiczki, płyny do dezynfekcji. W przypadku braku
należy niezwłocznie udać do sekretariatu ZS celem pobrania nowych zapasów środków
ochronnych.
2) podawania rąk itp.;
3) tworzenia skupisk ludzi;
4) korzystania z pomieszczeń sanitarnych itp. przez osoby nie zatrudnione w ZS.

8.

Organizacja zajęć dydaktycznych w ZS

1)

do pracy może przyjść nauczyciel bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, gorączka,
duszności). W przypadku pojawienia się niepokojących objawów nauczyciel informuje
telefonicznie Dyrektora o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się z lekarzem rodzinnym, stacją
sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według zaleceń jakie wydano;

2)

do ZS może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji;

3)

w drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej;

4)

obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie
zdezynfekować / umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust;

5)

w ZS może być mierzona temperatura ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Termometr
jest dezynfekowany;

6)

w czasie zagrożenia epidemicznego w ZS ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz
do niezbędnego minimum. Interesariusze wchodzący na teren budynki kierują się bezpośrednio
do sekretariatu ZS. Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja
rąk. Wpuszczane będą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych;

7)

w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami,
pracownikami sekretariatu lub dyrekcją rodzice mogą się kontaktować

ze szkołą z

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość:

8)

Sekretariat:

sekretariat@zs.zdzieszowice.pl

tel/fax 77 4844997

Dyrektor

dyrektor@zs.zdzieszowice.pl

Nauczyciele

dziennik elektroniczny lub telefon do sekretariatu szkoły;

osoba tworząca plan lekcji stara się go ułożyć zapewniając różne godziny rozpoczęcia i
zakończenia zajęć w poszczególnych oddziałach;

9)

nauczyciele wprowadzają młodzież do sali lekcyjnej zwracając uwagę na zachowanie
bezpiecznej odległości między nimi;

10) w czasie trwania zajęć uczniowie (w miarę możliwości) zachowują dystans społeczny;
Korytarze:
1)

nauczyciele dyżurujący na korytarzach zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu
społecznego oraz koordynują ruchem uczniów, aby w miarę możliwości unikać gromadzenia się
uczniów i zapewnić bezpieczny odstęp między nimi;

2)

wyznaczony pracownik co drugą przerwę dezynfekuje ławki i siedziska, toalety i inne
powierzchnie, z których korzystali uczniowie;

3)

należy wietrzyć korytarze co najmniej raz na godzinę;

4)

siedziska na korytarzach każdego dnia poddawane są dezynfekcji.

Sale lekcyjne, pracownie zawodowe
1)

zobowiązuje się nauczycieli do zabezpieczenia / schowania zbędnych przedmiotów w celu
ułatwienia pracownikom obsługi dezynfekcji;

2)

wszystkie pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczniowie, powinny zostać zabezpieczone a
po każdym użyciu zdezynfekowane. Nauczyciel dezynfekuje pomoce dydaktyczne płynem do
dezynfekcji powierzchni.

3)

uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia lub w teczce/torbie/tornistrze ucznia;

4)

uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi, książkami, przedmiotami między
sobą;

5)

nauczyciel wietrzy salę, w której prowadził lekcję w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.

Zajęcia sportowe/ sala gimnastyczna
1)

przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po
każdej lekcji jeżeli mają być wykorzystane przez kolejną grupę uczniów;

2)

w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć;

3)

należy wietrzyć salę gimnastyczną, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

4)

zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na świeżym powietrzu na terenie ZS (w
miarę możliwości);

5)

podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe;

6)

nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z
szatni przy sali gimnastycznej. Uczniowie korzystają z niej rotacyjnie aby ograniczyć nadmierne
skupiska ćwiczących.

9. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez nauczycieli, pracowników w miejscu pracy
1) w trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy obsługi bezwzględnie mają założone gumowe
rękawiczki, inni pracownicy i nauczyciele w uzasadnionych przypadkach – załącznik nr 1 (sposób
ubierania i ściągania rękawiczek);
2) łazienki szkolne wyposażone są w mydło antybakteryjne do mycia rąk;
3) przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do
dokładnego umycia / zdezynfekowania rąk;
4) po

skończonej

pracy

jednorazowe

rękawiczki

gumowe

zostają

wyrzucone

do

kosza

zabezpieczonego w worek na skażone odpady znajdującego się obok sekretariatu ZS;
5) mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych
w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 2;
6) Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach szkolnych;
7) Instrukcja ubierania/ściągania maseczek – załącznik nr 3
Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

10.

1) wszystkie

sprzęty

sprzątające

oraz

narzędzia

po

zakończeniu

pracy

muszą

zostać

zdezynfekowane;
2) pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będących wyposażeniem ZS;
3) dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na
bazie alkoholu (zawartość minimum 60%), dostępnego w pomieszczeniu gospodarczym (2a) i
wydawanego przez Sekretarza ZS;
4) celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie
ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

11. Zasady

postępowania

w

przypadku

podejrzenia

zakażenia

COVID-19

u nauczyciela, pracownika, ucznia (słuchacza) ZS.
Dyrektor
1) Dyrektor wyznaczył odrębne pomieszczenie, które będzie pełnić funkcje izolatki – portiernia ZS;
2) pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane;
3) w pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać
lub dezynfekować (np. dywanu);
4) Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów (słuchaczy), nauczycieli i
pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w
ZS

osoby

z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na
instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.

5) jeśli niniejsza Procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarnoepidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej;
6) Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji która zawiera następujące informacje:
a) data, godzina powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej;
b) godzina powiadomienia rodziców;
c) opis przebiegu działań;
7) Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji ZS;
8) Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.
Nauczyciele i pracownicy ZS opiekujący się uczniem
1) jeśli pracownik ZS zauważy u ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19
(np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje ucznia w
wydzielonym, wskazanym przez Dyrektora ZS pomieszczeniu (portiernia ZS);
2) uczeń do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika ZS.
Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki
jednorazowe, fartuch z długim rękawem);
3) inni pracownicy, którzy kontaktują się z uczniem przejawiającym niepokojące objawy
sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych.
Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum;
4) nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w klasie, w której przebywał uczeń z
niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest zadbać, aby pozostała
część klasy umyła ręce zgodnie z instrukcją;
5) jeśli to możliwe, należy przejść do innego zdezynfekowanego pomieszczenia ZS lub wyjść na
zewnątrz budynku ZS;
6) wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywali uczniowie dokonują czynności myjących
i dezynfekujących w sali;
7) po umieszczeniu ucznia w odrębnym pomieszczeniu, pracownicy sekretariatu ZS, korzystając
z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamiają o izolacji i konieczności
pilnego odbioru ucznia;
8) odbiór ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru obowiązującą w okresie
pandemii koronawirusa.

Przekazanie ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)
1) aby odebrać ucznia z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni
opiekunowie) zobowiązani są do niezwłocznego wstawienia się do ZS;
2) rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej
w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem ucznia rodzic

(prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do
budynku ZS;
3) uczeń zostaje przekazany rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika szkoły, który
się nim opiekował;
4) pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia do ustalonego
miejsca odbioru, zachowuje odległość min. 1,5m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun
ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a następnie przekazuje ucznia;
5) jeżeli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica
(prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości;
6) osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 1,5m, przekazuje ucznia
rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano
u ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do
zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji,
rodzic (prawny opiekun) postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi;
7) jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony,
nie zostaje wpuszczony do budynku ZS. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego
opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić ucznia do
rodzica. Pracownik obserwuje ucznia do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie;
8) pracownik który oddał ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz
zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. Pracownik postępuje zgodnie z
instrukcjami sanepidu;
9) pomieszczenie w którym przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzone, myte za pomocą
odpowiednich detergentów i dezynfekowane środkiem zgodnie z instrukcją sprzątania
i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników ZS.
Zasady szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu
1.

Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub
poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub
jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

2.

Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z
powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie domowym.

3.

Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na
kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
wychowawcy szkolnemu.

4.

Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu
kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie.

5.

Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące
potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie

poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub
telefoniczną.
6.

Wychowawca klasy nadzoruje sytuację ucznia aż do momentu jego powrotu do całkowitego
zdrowia.

7.

Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach online.

8.

Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik
elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.

POZOSTAŁE UWAGI:
1) nauczyciel, pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona
temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą
telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Pracownik postępuje zgodnie z ogólnie
przyjętymi wytycznymi;
2) w przypadku potwierdzenia choroby jednego z nauczycieli, pracowników, Dyrektor powiadamia
pozostałych którzy mieli kontakt z chorym;
3) nauczyciel, pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym
postępowaniu;
4) nauczyciel, pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby
przebywającej na terenie ZS, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora który kontaktuje się
z tą osobą w celu potwierdzenia;
5) Dyrektor wyznaczył pomieszczenie – portiernia ZS dla osób z podejrzeniem zachorowania lub
oczekujących na dalsze wskazówki. Pomieszczenie jest wyposażone w niezbędne środki tj.
rękawice, maski, płyn do dezynfekcji itp.;
6) należy sporządzić listę osób mający kontakt z osobą u której stwierdzono lub podejrzewa się
zachorowanie na koronawirus. Podczas sporządzania listy należy wziąć pod uwagę czasookres,
miejsca i czas przebywa pracownika u którego stwierdzono koronawirus;
7) w przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady;
8) w przypadku odizolowania ucznia natychmiastowo należy o zaistniałej sytuacji powiadomić
rodziców celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły oraz poinformować właściwą powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie
ratunkowe
9) Pracownik powinien zwrócić uwagę osobom wchodzącym do ZS:
a) obowiązek dezynfekcji dłoni,
b) obowiązek utrzymywania odległości od innych osób wynoszący co najmniej 1,5 – 2,0m
c) obowiązek wchodzenia pojedynczo do sekretariatu ZS.

10.) osoby wykazujące intensywne oznaki typu kaszel, kichanie, katar, gorączka nie będą
wpuszczane na teren ZS;
1)

po zakończeniu pracy pracownik zobowiązany jest, aby powierzchnie dotykowe przedmiotów tj.
biurko itp. były czyste i higieniczne w tym celu przedmioty te muszą być wytarte środkiem
dezynfekującym, który znajduje się na stanowisku pracy.

2)

przed wejściem do ZS umieszczono informację dotyczącą sposobu zgłoszenia osoby z objawami
koronawirusa – załącznik nr 4.

Załączniki
Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:
1) Załącznik 1 – Instrukcja ubierania i ściągania rękawiczek
2) Załącznik 2 – instrukcja mycia rąk;
3) Załącznik nr 3 – Instrukcja ubierania/ściągania maseczek
4) Załącznik nr 4 – Informacje o sposobie zgłaszania osoby z objawami koronawirus
5) Załącznik nr 5 – sposób dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5
PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
Podstawa prawna:
− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 891 ze
zm.),
− wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
Cel Procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom, słuchaczom oraz nauczycielom
i pracownikom podczas dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19
Zakres obowiązywania Procedury: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników ZS
podczas dezynfekcji sal i łazienek
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy szkoły: pracownicy obsługi
Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na
czas zagrożenia koronawirusem COVID-19.

Dezynfekcja pomieszczeń
1. Pracownicy ZS zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po wykonaniu
czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni w ZS.
2. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony
osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.
3. Pracownicy ZS myją i dezynfekują sale i łazienki co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy
w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie ani inne osoby.
4. Pracownicy ZS zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz
dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,
poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa, telefoniczna – co najmniej dwa razy dziennie.
5. Pracownicy obsługi sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach i w
miejscach do spożywania posiłków na korytarzu szkolnym (po każdej przerwie międzylekcyjnej)
6. Pracownicy ZS zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas
korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich,
należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.
7. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i sprzętu, tak aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Dezynfekcja sprzętu
1. Podczas mycia sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie
myjąc jego powierzchnię chusteczkami czyszczącymi lub wyszorować preparatem i przemyć ciepłą
wodą. W ten sposób usuwa się brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia trzeba zwrócić
uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie.
2. Przedmioty (sprzęty) należy spryskać preparatem do dezynfekcji, pozostawić do wyschnięcia,
a następnie dokładnie opłukać wodą.
3. Należy ściśle przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych
preparatach – gwarantuje to usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku krótszej
ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka
dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną
ściereczką (zależy od używanego środka do dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta).
Czyszczenie sprzętów na boisku szkolnym
1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do czyszczenia detergentem jeden raz dziennie urządzeń
siłowni zewnętrznej oraz sprzętów i przyborów używanych przez uczniów podczas zajęć
wychowania fizycznego – po każdym użyciu.
2. W celu wyczyszczenia dużych powierzchni sprzętu z plastiku, metalu 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).

