Procedura postępowania celem utrzymania higieny, czystości, dezynfekcji
pomieszczeń i powierzchni w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie
1. Każdy, kto wchodzi na teren szkoły jest zobowiązany: do dezynfekcji rąk

umieszczonym przy wejściu płynem, do zakrycia ust i nosa oraz do nie przekraczania
obowiązujących stref przebywania. Uczniowie wchodzą na teren szkoły różnymi
wejściami - uczniowie klasy 1a i 1b wchodzą wejściem oddziału przedszkolnego,
uczniowie klasy 4a,4b,5a,6a,6b,6c wchodzą głównym wejściem szkoły, uczniowie
klas

7a,7b,7c,8a,8b

wchodzą

wejściem

przy

sali

gimnastycznej

zgodnie

z obowiązującym planem lekcji danej klasy. Uczniowie wchodzą pojedynczo
zachowując dystans społeczny.
2. Uczniowie przebywając w przestrzeni społecznej, np. korytarz szkolny, toalety

zobowiązani są zakrywać usta i nos maseczką lub przyłbicą, w sali lekcyjnej, gdzie
przebywają uczniowie jednej klasy zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe.
3. Personel

opiekujący

się

uczniami

i

pozostali

pracownicy

są

zaopatrzeni

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta
i nos lub przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie
konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u ucznia – adekwatnie
do aktualnej sytuacji).
4. Personel opiekujący się uczniami pilnuje, aby regularnie myli ręce wodą z mydłem,

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze spaceru,
po skorzystaniu z toalety.
5. Należy wietrzyć sale, w której przebywają uczniowie, co najmniej raz na godzinę.
6. Zajęcia ruchowe należy prowadzić przy otwartych oknach.
7. W placówce będzie odbywał się monitoring codziennych prac porządkowych,

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury,
włączników, dezynfekcji toalet ( co dwie godziny) – odnotowywane w rejestrze
czynności .
8. Przy wejściu do placówki umieszczone zostały numery telefonów do Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
9. Na terenie szkoły rozmieszczone są pojemniki, zgodnie z wytycznymi GIS, na zużyte

maseczki jednorazowe oraz rękawiczki ochronne jednorazowe.

1

