
Załącznik 4 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2020 

z dnia 31. 08. 2020 r.  

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PRACOWNIKÓW OBSŁUGI SZKOŁY 

Do szkoły, zgłaszają się wyłącznie pracownicy zdrowi (bez objawów kaszel, 

katar, podwyższona temperatura) i spoza grupy podwyższonego ryzyka 

(nikt z rodziny/bliskich nie podlega kwarantannie). W przypadku 

podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora 

Szkoły. Jeśli pracownik lub członek jego rodziny przebywa na kwarantannie 

wówczas pozostaje w domu i obowiązkowo powiadamia Dyrektora Szkoły. 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 

  Pracownik przychodząc do szkoły:  

1) W uzasadnionych przypadkach poddaje się pomiarowi temperatury 

dokonanego przez wyznaczonego pracownika szkoły. 

2) Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje 

dystans nie mniej niż 1,5 m. jeśli brak takiej możliwości zakłada 

 maseczkę. 

3) Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, 

nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

4) Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans 

społeczny 1,5 m.  

5) Nie styka się bezpośrednio z innymi osobami/pracownikami szkoły w 

tym z uczniami i nauczycielami. 

6) Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, 

poręcze, blaty i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie 

dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. 

7) Po wyjściu ze szkoły uczniów i nauczycieli wietrzy sale lekcyjne, 

dokładnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z 

detergentem, ławki i krzesła, parapety, podłogi. 

8) Regularnie dezynfekuje pomieszczenia oraz sanitariaty, krany, kurki, 

umywalki, klamki, wyłączniki światła, wieszaki w szatni, szafki, biurka. 



9) Zachowując szczególną ostrożność, bezzwłocznie gruntownie sprząta i 

dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) 

znajdujące się w obszarze, w którym poruszał się i przebywał pracownik 

z infekcją dróg oddechowych lub z podejrzeniem zakażenia  Covid-19.  

10) Kontroluje osoby wchodzące do szkoły, żeby miały zakryte usta i nos, 

zdezynfekowały ręce płynem umieszczonym przy drzwiach wejściowych. 

11) Ma prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie zastosowały się 

do zaleceń. 

 


