Załącznik nr 10

PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dezynfekcja pomieszczeń

1) Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji
bezpośrednio po wejściu do budynku szkoły.
2) Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również
po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych
powierzchni w szkole.
3) Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać
środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek.
4) Pracownicy szkoły zobowiązani są:
a) sprzątać ciągi komunikacyjne co najmniej dwa razy dziennie lub częściej w razie
potrzeby;
b) wycierać parapety na korytarzach i ciągach komunikacyjnych po każdej przerwie;
c) dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki
światła, uchwyty, klawiatura domofonu po każdej przerwie;
d) dezynfekować powierzchnie dotykowe w pracowniach komputerowych takie
jak: klawiatura komputerowa, stoliki, poręcze krzeseł po każdych
przeprowadzonych zajęciach;
e) dezynfekować powierzchnie dotykowe w salach, w których uczą się dane klasy
takie jak: klawiatura komputerowa, blaty stolików, stoliki, krzesła na każdej
przerwie, podczas której uczniowie opuszczają klasę zgodnie z harmonogramem
zajęć ;
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f) sprzątać i dezynfekować świetlicę po zakończonych w niej zajęciach,
a powierzchnie płaskie, tj. blaty stolików i krzesła podczas nieobecności uczniów/
np. zajęcia w innych salach/
g) dezynfekować toalety– min. 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej
przerwie oraz w razie potrzeby,
h) czyścić z użyciem detergentów lub dezynfekować sprzęt na placu zabaw lub
boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na
korzystanie z ww.
i) pracownicy 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.
j) dezynfekowanie sal i pomieszczeń odnotowywane jest każdorazowo na karcie
monitorowania

Dezynfekcja zabawek i sprzętu
1. Podczas mycia zabawek i sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić
przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię ciepłą wodą z detergentem. W ten
sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia trzeba
zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate
powierzchnie.
2. W przypadku dezynfekowania specjalnymi środkami przedmioty do dezynfekcji,
pozostawić do wyschnięcia.

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni

1. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie albo przetarcie sprzętu lub
powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.
2. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w pomieszczeniu na środki
czystości.
3. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
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4. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki
jednorazowe.

Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

