
Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni 

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie 

Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi 

 

 

1. Przed wejściem do budynku należy umieścić dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz dbać  

o jego regularne uzupełnianie. 

2. Przy wejściu do budynku należy umieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez 

osoby dorosłe wchodzące do budynku oraz obowiązku zakrywania ust i nosa. 

3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

4. Opiekunowie grup zobowiązani są dopilnować, aby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, 

w szczególności po przyjściu do budynku, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw lub boiska 

szkolnego oraz po skorzystaniu z toalety. 

5. Czynności porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,  

w tym blatów w salach i pomieszczeniach, w których spożywa się posiłki, klawiatury, włączników, 

urządzeń, sprzętu sportowego, zabawek na placu zabaw lub boisku i toalet należy wykonywać 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

6. Pracownik potwierdza wykonanie czynności porządkowych i dezynfekcyjnych podpisując się  

na karcie czynności porządkowych i dezynfekcyjnych. Karty czynności porządkowych są 

sprawdzane raz dziennie przez wyznaczonego pracownika. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się  

na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

8. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków do dezynfekcji. 

9. Korzystanie z piaskownic jest zabronione, należy je zabezpieczyć przed dostępem dzieci. 

10. W przedszkolu znajdują się indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, 

maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy z długim rękawem, które służą do użycia przez 

pracowników przedszkola stosownie do sytuacji. 

11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy pojemnikach do dezynfekcji rąk - instrukcje. 

12. Należy systematycznie wietrzyć salę, w której przebywają dzieci (raz na godzinę). 

13. Korzystanie przez dzieci z dystrybutorów wody odbywa się pod nadzorem opiekuna przy 

pomocy jednorazowych kubeczków. 

14. Posiłki w budynku przy ul. Szkolnej 50 są wydawane w jednorazowych pojemnikach  

i z wykorzystaniem jednorazowych sztućców. 

15. Posiłki w budynku przy ul. Sportowej 15 są wydawane przy użyciu wielorazowych naczyń  

i sztućców, które należy wyparzać. 

16. Przy wydawaniu posiłków należy przestrzegać zasad szczególnej ostrożności dotyczącej 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. Pracownicy są zobowiązani do korzystania ze 

środków ochrony osobistej, w szczególności jednorazowych rękawiczek oraz maseczek. 

17. Miejsca przygotowywania i wydawania posiłków, opakowania produktów, sprzęt kuchenny, 

naczynia stołowe oraz sztućce należy myć i dezynfekować zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Pracownik dokonujący tych czynności potwierdza ich wykonanie podpisując się na karcie czynności 

porządkowych i dezynfekcyjnych. Karty czynności porządkowych są sprawdzane przynajmniej raz 

dziennie przez wyznaczonego pracownika. 


