
Załącznik Nr 8

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19
dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu

przychodzących do pracy

1. Cel procedury
Celem niniejszej  procedury jest  ustalenie  sposobu postępowania dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  pracowników  świadczących  pracę  w  normalnym 
trybie  (na  terenie  zakładu  pracy)  w  trakcie  pandemii  koronawirusa  COVID-19 
na terenie Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dobroniu

2. Zakres procedury
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła  II  w  Dobroniu  świadczących  pracę  na  terenie  placówki  w  trakcie  trwania 
pandemii koronawirusa COVID-19.

3. Odpowiedzialność
1) Odpowiedzialnym  za  wdrożeniem  procedury  i  zapoznanie  z  nią 
pracowników jest Dyrektor Szkoły.
2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej na 
tablicy ogłoszeń oraz potwierdzają zapoznanie się z nią własnoręcznym 
podpisem.
3) Pracownicy wykonujący pracę  na  terenie  placówki  w trakcie  trwania 
pandemii  odpowiedzialni  są  za  przestrzeganie  zasad  BHP  zgodnie 
z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych 
im sprzętów i narzędzi.

4. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki
1) Pracownicy przychodzą do pracy zgodnie z grafikiem przygotowanym 
i zaakceptowanym przez Dyrekcję szkoły. 
2) Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, 
duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.
3) Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 
1,5 metra od siebie.
4) Na  teren  szkoły  nie  są  wpuszczane osoby,  które  nie  mają 
uzasadnionego  interesu  przebywania  na  terenie  placówki,  a  zwłaszcza 
osoby z objawami choroby.
5) W  pomieszczeniach  obsługi  może  przebywać  maksymalnie  jedna 
osoba.

5. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu 
pracy



1) W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie mają 
założone gumowe rękawiczki.
2) Łazienki szkoły wyposażone są w środki do dezynfekcji  rąk na bazie 
alkoholu.
3) Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy 
zobowiązani są do umycia rąk.
4) Po  skończonej  pracy  jednorazowe  rękawiczki  gumowe  zostają 
wyrzucone do kosza na śmieci.
5) Mycie  rąk  powinno  trwać  minimum  30  sekund  i  odbywać  się 
na zasadach  szczegółowo  opisanych  w  instrukcji  mycia  rąk  dołączonej 
w załączniku nr 1.
6) Instrukcja  mycia  rąk  wywieszona  jest  w  widocznym  miejscu 
w łazienkach pracowniczych.

6. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów
1) Wszystkie  sprzęty sprzątające  oraz  narzędzia  po  zakończeniu  pracy 
muszą  zostać  zdezynfekowane,  zgodnie  ze  szczegółowymi  wytycznymi 
zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów – załącznik nr 2 do niniejszej 
procedury.
2) Pracownicy  unikają  nieuzasadnionego  korzystania  ze  sprzętów 
będącego wyposażeniem szkoły.
3) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem 
środka  do  dezynfekcji  na  bazie  alkoholu  dostępnego  w  pomieszczeniu 
pod schodami.
4) Celem  dezynfekcji  sprzętów  jest  zapobieganie  zakażeniu  drogą 
kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

7. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby
1) Pracownik,  który  zauważył  u  siebie  objawy  choroby,  takie  jak: 
podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, 
niezwłocznie  powiadamia  drogą  telefoniczną  Dyrektora  i  nie  przychodzi 
tego  dnia  do  pracy.  Dyrektor  informuje  go  następnie  o  dalszym 
postępowaniu.
2) W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor 
powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
3) Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia 
o  tym  fakcie  drogą  telefoniczną  Dyrektora  i  nie  przychodzi  tego  dnia 
do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.
4) Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej 
osoby przebywającej  na terenie  szkoły,  niezwłocznie powiadamia o tym 
fakcie  Dyrektora.  Dyrektor  kontaktuje  się  z  pracownikiem  z  objawami 
choroby w celu potwierdzenia.

8. Załączniki



Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:
1) Załącznik 1a – instrukcja mycia rąk;
2) Załącznik 2a – instrukcja dezynfekcji rąk
3) Załącznik 3a – instrukcja dezynfekcji sprzętów.

Dyrektor Szkoły 

           Agnieszka Dolewa



Załącznik 1a



Załącznik nr 2a



Załącznik Nr 3a 

Instrukcja mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów:

1. Do zadań obsługi należy:
-utrzymanie bieżącej czystości ciągów komunikacyjnych,
- mycie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 
światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 
i w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia po każdorazowym opuszczeniu 
ich przez uczniów.

2. Odpowiednie zachowanie higieny polega na:
- umyciu powierzchni lub sprzętu wodą ze środkiem myjącym,
- a następnie przetarciu powierzchni lub sprzętu ściereczką nasączoną płynem 
dezynfekującym
- uzupełnienie ewidencji – Monitorowanie Czynności związanych z dezynfekowaniem 
mebli i wyposażenia  oraz sprzętów – dla każdego pomieszczenia oddzielnie. 

3.Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach 

Etap pierwszy: Mycie, czyszczenie, pranie:

– Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię zabawki przemyć 

ciepłą  wodą  z  dodatkiem  szarego  mydła.  Należy  zwracać  uwagę  na  trudno 

dostępne  miejsca  –  za  pomocą  małej  szczoteczki  należy  wyczyścić  rowki, 

zagłębienia oraz chropowate powierzchnie

– Niektóre  zabawki  można  myć  w  zmywarce  –  zabawki  twarde,  niewielkich 

rozmiarów

Etap drugi: Dezynfekcja

– Zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci

– Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta


