Załącznik nr 11

Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID- 19 podczas zajęć w
sali gospodarstwa domowego.
1. W sali znajduje się plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcja dezynfekcji.
2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili
to uczniowie, szczególnie po wejściu sali, przed przygotowaniem
posiłku, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
3. Należy wietrzyć salę, co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w
tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z
dodatkiem detergentu i wyparzyć.
6. Dezynfekcja powierzchni dotykowych - blatów stołów i poręczy krzeseł,
klamek od drzwi i uchwytów szafek, włącznika, czajnika elektrycznego,
lodówki po każdym zespole klasowym.
7. Dopuszcza sie możliwość przechowywania w lodówce produktów
spożywczych. Produkty powinny być umieszczone w pojemnikach i
opisane nazwą klasy.
8. Produkty dodatkowe, sypkie ( np. sól, cukier) należy przechowywać w
szafkach. Szafki należy opisać nazwą klasy.
9. Dopuszcza sie możliwość korzystania w trakcie zajęć przez uczniów
i nauczycieli z masek, przyłbic i rękawic jednorazowychDopuszcza sie
możliwość korzystania przez uczniów z fartuchów, które uczniowie
przynoszą z domu a po zajęciach zabierają je do domu.
11. Dopuszcza się możliwość korzystania ze sztućców, talerzy przyniesionych
przez uczniów z domu. Należy je wówczas umieścić w opakowaniu łatwym do
dezynfekcji i podpisać nazwą klasy.
12. Uczniowie przygotowują posiłki z produktów przyniesionych z domu.
Dopuszcza się możliwość korzystania z produktów zakupionych przez
nauczyciela, bądź przez jednego z rodziców dla wszystkich uczniów.
13. W pracowni podczas zajęć i przerw nie mogą przebywać osoby postronne.

14. Nie wolno wynosić sprzętu, naczyń poza obszar sali.
15. Możliwa jest po uzgodnieniu z dyrektorem organizacja wyjścia do sklepu
celem zrobienia zakupów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.
16. Po każdym dniu zajęć osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły
dezynfekują urządzenia i myją podłogę w salach.

