
PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII 

 

Niniejsza procedura ma na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom 

oraz pracownikom szkoły podczas dezynfekcji sal lekcyjnych, łazienek oraz innych 

pomieszczeń szkolnych w związku z zagrożeniem COVID-19.  

 

Dezynfekcja pomieszczeń  

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku szkoły.  

 

2. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, 

również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek oraz 

innych powierzchni w szkole.  

 

3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy obsługi zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.  

 

4. Pracownicy obsługi myją i dezynfekują sale i łazienki dziecięce oraz dla personelu co 

najmniej dwa razy dziennie tj. po przerwie śniadaniowej i obiadowej, w czasie gdy w 

pomieszczeniach nie przebywają dzieci/uczniowie ani inne osoby.  

 

5. Pracownicy obsługi zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie 

oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty, ramy leżaków, poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa, telefoniczna, domofonu 

– co najmniej dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola przez 

rodziców / przyjściu uczniów do szkoły, oraz po ich odebraniu / po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych i rozejściu się uczniów do domów.  

 

6. Pracownicy obsługi szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami 

w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po każdym 

posiłku dzieci/uczniów.  

 

7. Pracownicy obsługi zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt codziennie 

po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

 

8. Pracownicy obsługi szkoły 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.  

 

9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji.  

 


