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Zasady utrzymania bezpiecznego stanu sanitarnego w budynku 

Publicznego Przedszkola w Widawie 

1. Przed budynkiem na głównych drzwiach zamieszczona jest informacja o 

obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.  

2. W korytarzu (pierwsze przeszklenie) od wewnętrznej strony przedszkola umieszczony 

jest płyn dezynfekujący, z którego korzysta każdy kto wchodzi do budynku, zgodnie z 

instrukcją , po czym nakłada jednorazowe rękawiczki i obowiązkowo ma zasłonięte 

usta i nos. Rodzic wyposażony we własne środki ochrony osobistej. 

3. Wyznaczony pracownik wyposażony w środki ochrony osobistej (przyłbica, 

rękawiczki ) dokonuje pomiaru temperatury dziecka i sprawdza czy rodzic posiada 

maseczkę i czy zdezynfekował ręce.  

4. Wewnątrz budynku dzieci nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa, nauczyciele i 

pracownicy posiadają środki ochrony osobistej (przyłbica/ maseczka, rękawice 

jednorazowego użytku). Zużyte rękawice bądź jednorazowe maseczki wyrzucane są 

do oznaczonych pojemników. 

5. Nauczyciele korzystają z rękawic lub  regularnie myją ręce mydłem  i pilnują, by 

dzieci też to czyniły, szczególnie po przyjściu do budynku, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

6. W przedszkolu do odwołania dzieci nie będą myły zębów i leżakowały 

7. Dyrektor będzie monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów w salach, włączników, toalet oraz 

placu zabaw 

a) każdy pracownik będzie miał wyznaczony obszar za którego dezynfekcje będzie 

odpowiadał zostanie przeszkolony zgodnie z zaleceniami korzystania ze środka do 

dezynfekcji znajdującego  się na opakowaniu. Do dezynfekcji używane są 

preparaty rekomendowane dla placówek oświatowych 

b) będzie prowadził rejestr mycia i dezynfekcji wyznaczonego pomieszczenia bądź 

urządzenia wpisując datę, godzinę, ilość zużytego płynu, potwierdzając podpisem 

w danym dniu wykonania czynności 

c) pracownik przestrzega również czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów , tak aby dzieci nie były narażone 

na wdychanie oparów. Czynności w salach , w których przebywać będą dzieci 

wykonywane będą w godzinach porannych i popołudniowych przed przyjściem i 

po wyjściu dzieci.  

d) posiłki spożywane są w salach, w których przebywają dzieci, przed każdym 

posiłkiem myte będą i dezynfekowane stoliki przy otwartych oknach 



e) w łazienkach , pomieszczeniach sanitarnych i kuchni umieszczone są instrukcje 

prawidłowego mycia rąk , a przy dozownikach z płynem –instrukcja dezynfekcji 

rąk 

f) wyznaczony pracownik systematycznie dezynfekuje toalety, poprzez używanie 

środków do tego przeznaczonych po zapoznaniu się z instrukcją użytkowania 

opisaną przez producenta 

8. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i wytycznymi 

przeciwepidemicznymi GIS zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej oraz 

środki myjące, dezynfekujące. 

 

  


