Załącznik nr 2

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole
1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia
wirusem SARS–CoV 2.
3. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się informacja z numerami
telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego
oddziału zakaźnego i służb medycznych.
4. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się dozownik z płynem do
dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba
wchodząca do szkoły. Personel sprzątający regularnie sprawdza stan
pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z
płynem do dezynfekcji znajdują się salach lekcyjnych.
5. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły
są obowiązane do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek
ochronnych oraz zasłaniania ust i nosa.
6. Personel sprzątający regularnie wykonuje prace porządkowe, w tym
zwłaszcza czyści ciągi komunikacyjne, a także dezynfekuje co najmniej
dwa razy dziennie powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki
świateł, uchwyty, poręcze krzeseł, szafki uczniów na korytarzach,
powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach. Dezynfekcji w salach
lekcyjnych dokonuje się każdorazowo po opuszczeniu sali przez jeden
zespół klasowy, a przed wejściem kolejnego zespołu klasowego.
7. Pracownicy obsługi realizujący zadania związanie z utrzymaniem
czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z
wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych.
8. Dyrektor lub wyznaczony pracownik dokonuje codziennie monitoringu
prac porządkowych.
9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie
byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
10.Należy wietrzyć sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę. Przy ładnej
pogodzie, w ciepłe dni, podczas lekcji powinno być uchylone co najmniej
jedno okno.

11.W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych znajdują się plakaty z
zasadami prawidłowego mycia rąk.
12.Nauczyciele systematycznie 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
przerwy lub zajęć na świeżym powietrzu. Należy również zwracać uwagę
uczniom na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i
kasłania.
13.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich
dostęp.
14.Zużyte maseczki i rękawice ochronne należy wyrzucać do specjalnie
przygotowanych na ten cel pojemników umieszczonych na każdym
korytarzu w budynku szkoły.

