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Załącznik nr 4  

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki na dzień                 

20 maja  2021 r. dla szkół podstawowych  

Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni 

1.  Przy wejściu głównym do budynku szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala 
i służb medycznych.  

2.  Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są 
dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos maseczką 
oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.  

3. W szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

4. W szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 
posiłków, klawiatur, włączników. 

 5. W szkole monitoruje się codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji.  

 8. W szkole na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

9. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym 
zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: 
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-
wspostepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-
cov2/  

10. Sale lekcyjne wietrzy sie, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali 
lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.  

11. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do 
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów 
należących do szkoły, jak również ich wietrzenia. 

 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-wspostepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-wspostepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-wspostepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov2/
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I. Nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku (do umieszczenia przy płynie 

do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku)  

 

BEZWZGLĘDNY NAKAZ DEZYNFEKCJI 

RĄK PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU  
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II. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, instrukcje (do umieszczenia                     

w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk)  
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KARTA GRUNTOWNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PLACÓWKI 
 

DATA WYKONANIA..................................................(dzień/miesiąc/rok) 
 

Lp.  
Elementy wyposażenia/ przedmioty  

dezynfekowane  
Użyte środki   

Czytelny podpis osób 

wykonujących mycie i 

dezynfekcję   

Uwagi  

1. 

np. powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty, biurka, blaty robocze, szafy, używany sprzęt komputerowy                  

– klawiatura, mysz, kserokopiarka; uchwyt czajnika elektrycznego, 

poręcze krzeseł, klamki od drzwi, słuchawki i przyciski telefonów, 

przyciski przedłużaczy – listew, włączniki/wyłączniki oświetlenia 

np. poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie – blaty w salach, 

pomieszczeniach spożywania posiłków, zabawki używane przez dzieci, 

inny sprzęt używany przez dzieci i pracowników  

   

                                                             Podpis Dyrektora: 
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Monitorowanie codziennych prac porządkowych 

DZIENNA KARTA MYCIA I DEZYNFEKCJI: ..................................................(dzień/miesiąc/rok)  – wzór  

Lp.  
Nazwa 

pomieszczenia  

Elementy wyposażenia/ przedmioty  

dezynfekowane  

Użyty 

środek  

Czytelny podpis 

wykonującego  
Uwagi  

  1. 
np. ciągi 

komunikacyjne   

np. powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki 

światła, uchwyty  
   

2. 
np. sekretariat, 

gabinet Dyrektora   

np. biurka, blaty robocze, szafy, używany sprzęt 

komputerowy – klawiatura, mysz, kserokopiarka; uchwyt 

czajnika elektrycznego, poręcze krzeseł, klamki od drzwi, 

słuchawki i przyciski telefonów, przyciski przedłużaczy – 

listew, włączniki/wyłączniki oświetlenia 

   

3. np. sale zajęć  

np. poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie – blaty w salach, 

pomieszczeniach spożywania posiłków, zabawki używane 

przez dzieci, inny sprzęt używany przez dzieci np. przybory 

sportowe – piłki, skakanki, obręcze   

   

                                                                           Podpis osoby sprawdzającej: 
* sprawdzenia dokumentacji mycia i dezynfekcji powinien dokonywać Dyrektor lub inna osoba wyznaczona przynajmniej 1 raz w tygodniu  
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