
PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
DLA PERSONELU PLACÓWKI

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  ODNOŚNIE HIGIENY
I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIEŃSKU

I. Higiena 
1. Przed wejściem na teren Szkoły należy zdezynfekować ręce.
2. Pracownik  Szkoły  wskazany  przez  dyrektora  jest  odpowiedzialny  za

dopilnowanie,  aby  pracownicy  szkoły  /  opiekunowie  dezynfekowali  dłonie
przy wejściu do placówki, zakładali  rękawiczki ochronne oraz mieli  zakryte
usta i nos. 

3. Wszyscy pracownicy placówki są zobligowani do regularnego mycia rąk wodą
z mydłem wg instrukcji.

4. Nauczyciele oraz pomoce nauczyciela są odpowiedzialni za mycie rąk przez
dzieci, szczególnie po przyjściu do Szkoły, przed posiłkami, po korzystaniu z
toalety, po powrocie z podwórka.

5. Zarówno  dzieci,  jak  i  personel  placówki  korzystają  wyłącznie  z  ręczników
papierowych podczas wycierania rąk.

6. Personel  Szkoły  może,  ale  nie  musi  przebywać  w  pomieszczeniach
w maseczce ochronnej i rękawiczkach.

7. Środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) dla personelu są do pobrania
u dyrektora placówki.

8. Należy  zapoznać  się  z  instrukcjami  dotyczącymi  mycia  i  dezynfekcji   rąk
(plakaty umieszczone w łazienkach oraz przy wejściu).

II. Higiena pomieszczeń
1. Osoby odpowiedzialne za porządek w pomieszczeniach szkolnych, powinny ze

szczególnym  uwzględnieniem  dbać  o  dezynfekcję  pomieszczeń
w ciągu komunikacyjnym: szatnie, korytarze (poręcze, klamki, podłogi, szafki
w  szatni)  oraz  powierzchni  płaskich  na  salach  zabaw  (stoliki,  krzesełka,
podłogi).

2. Przeprowadzając  dezynfekcję  należy  ściśle  przestrzegać  zaleceń  producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

3. Należy  ściśle  przestrzegać  czasu  niezbędnego  do  wywietrzenia
dezynfekowanych  pomieszczeń,  przedmiotów,  tak  aby  dzieci  nie  były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Klasa nr 4
pozostaje do dyspozycji nauczycieli, można do niej wejść na okres wietrzenia
swojej klasy. Klasę tą po opuszczeniu przez grupę należy zdezynfekować –
odpowiedzialna pomoc grupy, która korzystała z sali.



4. Toalety powinny być dezynfekowane na bieżąco. 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu Szkoły.
1. Do pracy w placówce przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących  na chorobę zakaźną.
2. W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji w razie 

zdiagnozowania objawów chorobowych u dziecka lub personelu (klasa nr 4).

IV. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania 
na COVID – 19:
1. Pracownik, który zauważy u siebie podejrzane objawy kojarzone z COVID – 

19 powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 
sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 
stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować , że może 
być zakażony koronawirusem.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie 
kolejnych dzieci, powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować 
się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

4. Należy zastosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 
zaistniały przypadek.

5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
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