
 

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY  

W JODŁOWNIKU 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA 

CZAS EPIDEMII 

( z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.) 

Dezynfekcja pomieszczeń 
1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym 

przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły. 

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

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

oraz innych powierzchni w szkole. 

3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są 

używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek , maseczek ochronnych 

zgodnie z zaleceniami MZ i GIS. 

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

co trzy  godziny, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci/uczniowie 

ani inne osoby. 

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie 

płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, 

włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł – co trzy godziny. 

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

w salach po zmianie sali lub po zakończeniu zajęć .                                                                                                               

7. Uczniowie spożywają posiłki przyniesione przez siebie w miejscach do tego 

wyznaczonych o czym zostaną poinformowani przez wychowawców.                                                                                                  

8. Pracownicy szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, 

po każdym użyciu przez dziecko/ucznia. 

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. 

 

 

 

 

 



 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej i placu zabaw 

 

1. W przypadku odpowiednich warunków atmosferycznych uczniowie będą korzystali 

z placu zabaw zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarno-

Epidemiologicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. 

1. W przypadku możliwości korzystania z placu zabaw na placu może przebywać 

tylko jedna grupa, tak by dzieci poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą. 

2. Po każdej grupie urządzenia terenowe będą dezynfekowane lub myte 

detergentem. Jeśli nie będzie takiej możliwości urządzenia terenowe zostaną 

czasowo wyłączone z użytkowania i zabezpieczone taśmą. 

3. Po powrocie z placu zabaw dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 

4. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa. 

5. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z 

użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

6. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

7.  W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami. 

8. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, 

gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu. 

9.Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa 

się z Sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich. 

10. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a 

także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, 

po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdym zajęciach. 

11.Uczniowie zobowiązani są do stosowania regulamin Sali gimnastycznej. 


