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 ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE    
 

Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu sportowego                                      

i pomocy dydaktycznych 

 
 

1. Pracownicy obsługi szkoły/przedszkola zobowiązani są sprzątać pomieszczenia, ciągi 

komunikacyjne (schody i korytarze) oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie 

jak:  

a) blaty biurek, stołów 

b) drzwi,  

c) poręcze krzeseł,  

d) klamki, włączniki światła, uchwyty 

e) klawiaturę komputerową, telefoniczną 

f) używane przez dzieci przedmioty w tym pomoce dydaktyczne oraz zabawki  

w szkole/przedszkolu co najmniej dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu dzieci do 

szkoły/przedszkola oraz po ich odebraniu /po zakończeniu zajęć lekcyjnych i rozejściu 

się uczniów/dzieci do domów.  

2. Z sal należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

jak np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. 

piłki, skakanki, obręcze, należy je systematycznie dezynfekować. 

3. Myciu i dezynfekcji podlega również sala gimnastyczna, sprzęt sportowy oraz place 

zabaw – po zakończonych zajęciach dydaktycznych w danym dniu. 

4. Pracownicy obsługi ZE 8 myją i dezynfekują łazienki uczniów/dzieci oraz dla personelu 

co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają 

uczniowie/dzieci ani inne osoby. 

5. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych: klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, 

klawiatury, włączników (Załącznik nr 1). 

6. Pracownicy obsługi szkoły/przedszkola 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. 

7. 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.                                

Po dezynfekcji każdy przedmiot należy opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką 

(zależy od używanego środka do dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta). 

8. Pracownicy obsługi  powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, które bezwzględnie 

zobowiązani są używać w obecności osób trzecich. 

9. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane                             

w zamkniętych szafkach. 
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