
Procedura dotycząca zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń  
i powierzchni w okresie pandemii Covid-19 

w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii 
 
 

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana  
jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do placówki.  

2. Personel sprzątający zobowiązany jest  do regularnego sprawdzania stanu pojemnika  
z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby, sprawdzania ilości rękawiczek 
jednorazowego użytku i bieżącego uzupełniania, napełniania i uzupełnianie podajników  
i dozowników z mydłem  w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie, wymiana 
worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja. 

3. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować  
w odzieży ochronnej – nosić fartuch, rękawiczki ochronne. 

4. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych,  
w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania  
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł  
i powierzchni płaskich, blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków 
zgodnie z przyjętym harmonogramem, w tym wykładziny w oddziale raz dziennie. 

5. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac 
porządkowych na dany dzień. 

6. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, zabawki, przedmioty  
i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu  
na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle 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. 

8. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania 
higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, 
przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu 
przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać uwagę na odpowiedni sposób 
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

9. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów,  
jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

10. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. 
11. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały 

się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 
 
 
 
 



12. Częstotliwości sprzątania poszczególnych powierzchni: 
 

Powierzchnia Częstotliwość Zadanie 

Ubikacja dla uczniów, Codziennie- Kilka razy Mycie i dezynfekcja 

Umywalki, krany i baterie 
Codziennie po kilka 
razy  oraz w razie 
potrzeby 

Mycie i dezynfekcja 

Kosze i pojemniki na śmieci 
Codziennie po 
zakończeniu zajęć  

Mycie i dezynfekcja 

Włączniki światła, klamki, 
uchwyty drzwiowe, poręcze, 

Kilka razy dziennie 
codziennie 

Mycie i dezynfekcja 

Krzesełka, stoliki Po zakończeniu zajęć Mycie i dezynfekcja 

Podłogi, glazura, terakota 
Codziennie po 
zakończeniu zajęć oraz  
w razie potrzeby 

Mycie oraz dezynfekcja lub 
jednoczesne mycie i dezynfekcja 

Telefon stacjonarny, komputery, 
rzutniki itp. 

Codziennie po pracy Mycie i dezynfekcja 

Dzienniki zajęć (okładka), sprzęt 
biurowy 

Codziennie po pracy 

  
Mycie i dezynfekcja 

Zabawki Po zakończeniu zajęć Mycie, dezynfekcja 

Powierzchnie w kuchni Kilka razy dziennie Mycie, dezynfekcja 

Plac zabaw  

Raz dziennie w dni,  
w których warunki 
pogodowe pozwalają na 
korzystanie ze sprzętów 

Dezynfekcja 

 
13. Dyrektor prowadzi stały monitoring codziennych prac porządkowych. 
14. Woźna rejestruje na kartach monitoringu czystości wykonywane przez siebie prace 

porządkowe i dezynfekcyjne. 
15. Karty monitoringu zostają zamieszczone w każdej sali zajęć, toalecie dla uczniów,  

toalecie dla personelu, na korytarzu, u dyrektora, w kuchni. 
 


