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1. Pracownik obsługi w czasie trwania zajęć lekcyjnych obowiązany jest przebywać na 

portierni i dopilnować, aby uczniowie oraz wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice 

uczniów, wchodzące do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki 

ochronne, miały zakryte usta i nos. 

2. Gruntowne sprzątanie szkoły odbywa się codziennie po zakończonej pracy, ze  

szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymywanie w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

wyłączników światła, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

3. Dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze itp.) odbywa się również 

w ciągu dnia, nie rzadziej niż po 3 godzinach lekcyjnych.  

4. Na bieżąco wykonuje się dezynfekcję toalet i umywalek . 

5. Mycie i dezynfekcja odbywa się wyłącznie przy użyciu środków i detergentów          

do tego przeznaczonych. 

6. Gruntownej dezynfekcji podlega cała placówka po wykryciu objawów chorobowych      

u ucznia, rodzica ucznia lub pracownika.  

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. Wszystkie środki chemiczne do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać                

w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób 

niepowołanych. 

9.  Osoba sprzątająca ma obowiązek pracy w odzieży ochronnej (środki ochrony 

osobistej). 



10. Sprzątać należy zawsze na mokro, do mycia powierzchni używać ciepłej wody                   

i detergentu we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta). Nie należy 

wycierać do sucha dezynfekowanych powierzchni, jedynie odczekać na odparowanie 

środka. 

11. Do sprzątania pomieszczeń szkolnych zaleca się stosować mopy i ścierki 

jednorazowego użytku. Jeżeli mopy i ścierki są wielokrotnego użytku, to w czasie 

sprzątania muszą być często zmieniane. Wiadra po zakończeniu sprzątania powinny 

zostać dokładnie zdezynfekowane i czyste odłożone do pomieszczenia na środki 

czystości i urządzenia do sprzątania.  

12. Podczas wymiany worków z odpadami należy chwytać worek pod wywiniętym 

mankietem, unikając dotykania wnętrza worka.  

13. Worki z odpadami komunalnymi należy szczelnie zamknąć i włożyć do większego 

worka. Żadnych odpadów nie należy przesypywać. 

  

 


