
 

Procedura przebywania pracowników w  Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii 

Dąbrowskiej w Dęblinie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy 

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku szkoły. 

2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem. 

3. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo 

opisanych w instrukcji mycia rąk. 

4. W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie zachowują 

ostrożność i w miarę możliwości bezpieczny dystans od innych osób, zobowiązani są 

ograniczyć  do minimum kontakt z uczniami i pracownikami. 

5. Pomieszczenia szkoły, które są miejscem wykonywania pracy wyposażone są w środki 

do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%). 

6. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są 

do umycia rąk. Dezynfekcji rąk dokonywać należy również w przypadku kontaktu 

służbowego z osobami z zewnątrz. 

7. W przypadku korzystania z rękawiczek jednorazowych, po skończonej pracy zostają 

one wyrzucone do wyznaczonego kosza na śmieci. 

 

 

 



                                              
                                                           

Procedura dezynfekcji  pomieszczeń 
 

 

 

 

 

 

 

1. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych. 

2. Pracownicy obsługi szkoły myją i dezynfekują sale i łazienki uczniów oraz dla personelu 

w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie ani inne osoby. 

3. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są sprzątać w ruchu ciągłym ciągi komunikacyjne, 

toalety i powierzchnie płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: 

poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiaturę komputerową, co najmniej dwa 

razy dziennie. 

4. Pracownicy obsługi szkoły przemywają poręcze krzeseł, blaty stolików i szafek po 

skończonych zajęciach. 

5. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować pomoce dydaktyczne lub 

inny sprzęt po skończonych zajęciach. 

6. Pracownicy obsługi zobowiązani są wietrzyć części wspólne (korytarze, toalety) co godzinę 

w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

7. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka. 

8. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie 

mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego.  

9. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po 

wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal, łazienek i innych 

powierzchni w szkole. 

10. Pracownicy obsługi prowadzą monitoring dezynfekcji pomieszczeń i pomocy 

dydaktycznych.  

11. Pracownicy obsługi szkoły powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, które 

bezwzględnie zobowiązani są używać. 

12.  Utrzymują odległości 2 metrów pomiędzy swoimi stanowiskami pracy. 

 

 

 

 

 

 

 


