
PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie 

Na czas trwania Festiwalu Modelarskiego Jaworzno  

12-13 września 2020 

ORAZ OBOWIĄZKI OBSŁUGI NA CZAS PANDEMII 

Podstawa prawna: 

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze 

zm.), 

- Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020 r. 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa gościom oraz pracownikom podczas 

dezynfekcji sal, łazienek i przestrzeni wspólnej w związku z zagrożeniem COVID-19. 

Zakres obowiązywania procedury: procedura dotyczy zasad postępowania organizatorów 

Festiwalu Modelarskiego Jaworzno podczas dezynfekcji  sal, toalet i przestrzeni wspólnej 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy obsługi Festiwalu 

Modelarskiego  

Pracownicy Festiwalu Modelarskiego zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej 

procedury ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-19. 

Dezynfekcja pomieszczeń 

 Pracownicy obsługi Festiwalu Modelarskiego zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem 

do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły. 

 Pracownicy Festiwalu Modelarskiego zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z 

mydłem również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal, toalet 

i innych powierzchni w szkole. 

 Pracownicy Festiwalu modelarskiego w miarę możliwości, myją i dezynfekują toalety,co 

godzinę i ciągi komunikacyjne nie rzadziej niż co dwie godziny  

 Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac 

porządkowych  

 Pracownicy Festiwalu Modelarskiego zobowiązani są sprzątać sale lekcyjne ,sale 

gimnastyczną i inne pomieszczenia szkole, a także ciągi komunikacyjne i powierzchnie 

płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki 



światła, uchwyty, poręcze krzeseł, klawiaturę komputerową, telefoniczną – na 

zakończenie każdego dnia festiwalu 

 Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac 

porządkowych  

 Komisarz festiwalu lub wyznaczona przez niego osoba dokonuje codziennego 

mionitoringu prac porządkowych. 

 Pracownicy obsługi Festiwalu Modelarskiego 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. 

 Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać uczniów i innych osób na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji.  

 Pracownicy obsługi Festiwalu Modelarskiego nie przemieszczają się zbędnie po budynku 

szkoły. 

  Utrzymują odległości 1,5 metra pomiędzy swoimi stanowiskami pracy. 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 11 września 2020 roku. 

 
 


