
Załącznik nr 4  do Zarządzenia nr 13/2020 Dyrektora Szkoły  
 Podstawowej Fundacji „Elementarz”  w Jackowie 

Z dnia 20.05.2020r. 

 
 

Instrukcja  zachowania zasad higieny nauczycieli/pracowników  
 

1. Stosuj  na terenie szkoły (budynek, teren wokół szkoły) środki ochrony osobistej (np. rękawiczek, 
maseczek itp.). 

2.Myj i dezynfekuj ręce, w tym szczególnie:  

a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,  
c. po usunięciu środków ochrony osobistej,  

3. Nie noś biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, 

    zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.  

4. W miarę możliwości używaj osłony ust i nosa  prowadząc zajęcia oraz informuj dzieci i młodzież  

    o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości  

    psychofizycznych,  

5. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używaj odpowiednich 

   środków ochrony indywidualnej.  

6.Wyrzucaj zużyte jednorazowe środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem 
foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.  
7. Nie  korzystaj z telefonów komórkowych  podczas zajęć.  
8.Korzystaj podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych.  
9.Wyrzucaj po użyciu naczynia i sztućce jednorazowe do kosza na śmieci. 
10. Informuj dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych o  
     ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek 
     Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.  
11.Regularnie wietrz pomieszczenia: sale, pokój nauczycielski, pomieszczenia gospodarcze, hole.  
     Wietrz sale, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. 
12.Regularnie dezynfekuj często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenia   
     wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:  
-regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów,  

    oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,  

− dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek,  
    włączników świateł.  
     W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika  
     (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez 
     uczestnika lub drugą grupę uczestników.  
13. Informuj dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, 
nosa i ust.  
14.Dbaj o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i 
młodzieży.  
15.W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru 
zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób 
zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość.  
 

 
 
 
 



 
Instrukcja zachowania się na wypadek podejrzenia lub pojawienia się 
objawów zakażenia 
 
1. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć  
      niezwłoczne podejmij  kroki mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej  
      osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź  
      osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z  
      powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do  
      dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 
2.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pozostań   w domu i skontaktuj się  
      telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu  

      zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  
3. Staraj się na bieżące śledzić  informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na  
       Stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów  
       prawa. 

4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika  wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy  

       Niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  niezwłocznie zostanie odsunięty  od pracy i  
       Odesłany   transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). 
       Nastąpi  wstrzymanie przyjmowania   dzieci oraz powiadomienie właściwej   powiatową stację sanitarno-  
       epidemiologiczną oraz  stosowanie  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Nauczyciel /Pracownik będzie  oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu –izolatce , w którym  

       jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  

6. Nastąpi ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego  

       sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki,  
       poręcze, uchwyty) oraz konsultacje z  powiatowym inspektorem  sanitarnym  , czy należy wdrożyć dodatkowe 
       procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 
 


