
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PRACOWNIKÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDUŁTOWACH 

ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ZACHOROWANIOM NA COVID-19 

Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka), których domownicy nie 

przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach  

zobowiązani są do:  

 

1) wchodzenia i wychodzenia do szkoły i ze szkoły wyłącznie wejściem głównym, 

dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do szkoły; pracownicy kuchni wchodzą wejściem 

bocznym; 

2)        zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych,  

3) stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej w formie: 

a. regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym 

zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

b. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c. unikania skupisk ludzi, 

d. unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

e. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 

4) postawiania okrycia wierzchniego w miejscu do tego przeznaczonym; 

5) informowaniu dyrektora lub osoby go zastępującej o wszelkich objawach chorobowych, 

wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka); 

6) unikania organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym 

pomieszczeniu; 

7)   wietrzenia klas na każdej przerwie (nauczyciele); 

8) wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej (maseczki, 

jednorazowe rękawiczki) wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się przy wyjściu 

ze szkoły; 

9) postępowania zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniem dyrektora  Procedurami 

bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie zachorowaniom na COVID-19. 

 

 

 

 



 

Osoby sprzątające: 

 

1) pracują w rękawiczkach; 

2) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.; 

3) dezynfekują toalety – co najmniej 1 raz dziennie, po każdym dniu pracy szkoły; 

4) dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych; 

5) wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę; 

6)         uzupełniają na bieżąco środki higieniczne w łazienkach oraz klasach w sprzątanym 

przez siebie rejonie; niezwłocznie zgłaszają ewentualne niedobory ww. środków dyrektorowi; 

7) po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują: 

a. ciągi komunikacyjne – myją; 

b. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia 

krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do 

placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują; 

c. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują; 

d. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych  

w wyznaczonych miejscach; 

8) przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi 

na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego; 

9) wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani 

pracowników na wdychanie oparów 

Pomoce nauczyciela przed każdym wykorzystaniem dezynfekują urządzenia na placu zabaw. 

W salach przedszkolnych: 

1) osoba sprzątająca codziennie czyści wykładziny parownicą, 

2) raz w tygodniu wyznaczony konserwator dokonuje ozonowania przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności (do ozonowanego pomieszczenia wchodzi w maseczce 

ochronnej, po ozonowaniu wietrzy pomieszczenie przez godzinę). 

Procedury wchodzą w życie z dniem 4 maja 2021r. i obowiązują do odwołania. 

 

                             Joanna Gapińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach 


