
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

ZASADY UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH 

 

1. Pracownicy administracji i obsługi w częściach wspólnych poruszają się 

w maseczkach/ przyłbicach. 

2. W celu monitorowania codziennych prac porządkowych wykonywanych przez 

pracowników obsługi sporządzony jest w Karcie monitorowania czystości 

pomieszczenia. 

3. Tabele umieszczone są na drzwiach poszczególnych pomieszczeń i podpisywane po 

wykonaniu czyszczenia/ dezynfekcji przez pracownika obsługi. 

4. Pracownicy obsługi zobowiązani są systematycznie dezynfekować poręcze i klamki.   

5. Korytarze i toalety wietrzone są po każdej przerwie (okna otwiera i zamyka pracownik 

obsługi), natomiast sale lekcyjne – po każdej lekcji (okna otwiera nauczyciel kończący              

a zamyka nauczyciel rozpoczynający lekcję). 

6. We wszystkich salach znajduje się płyn do dezynfekcji. Po wejściu do sali każdy uczeń               

i nauczyciel zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

7. Przed każdorazowym skorzystaniem z pomocy dydaktycznych nauczyciel i uczniowie 

zobowiązani są do zdezynfekowania rąk. 

8. Zasłony z okien w salach lekcyjnych oraz korytarzach szkolnych jako przedmioty, 

których nie można skutecznie zdezynfekować zostały usunięte. 

9. Po zakończeniu wszystkich zajęć lekcyjnych pracownicy obsługi zobowiązani są do 

wykonania prac porządkowo – dezynfekcyjnych w salach lekcyjnych, w tym 

w szczególności: 

- dezynfekcji blatów, poręczy krzeseł, 

- dezynfekcji wskazanych przez nauczyciela pomocy dydaktycznych (nauczyciel na 

biurku zostawia kartkę z informacją, które pomoce tego wymagają), 

- dezynfekcji klawiatury, pilota, włączników, słuchawki telefonu i innych 

powierzchni dotykowych 

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte                 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

11. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami tzn.: 

a) pracownicy administracji podczas przerw pozostają w swoich pokojach, 

b) pracownicy obsługi sprzątającej w czasie przerw znajdują się w wyznaczonych 

pomieszczeniach uniemożliwiających kontakt z uczniami, ale pozostają do 

dyspozycji nauczyciela dyżurującego. 

 

 

 



KARTA MONITOROWANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA 
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POMIESZCZENIE/KORYTARZ …………………………………………… 
                                                             (nazwa, nr sali oraz piętro) 

Lp. Data Godzina 
Czytelny podpis pracownika potwierdzający 

wykonanie dezynfekcji 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


