
  

 

PROCEDURA – HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 

POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

W SAMORZADOWYM PRZEDSZKOLU NR 57 W KRAKOWIE 

 W OKRESIE ZMIENIONYCH WARUNKÓW SPOWODOWANYCH 

PANDEMIĄ COVID – 19 

Rok szkolny 2020/2021 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 2 lipca 2020r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

1. Każda osoba dorosła wchodząca do przedszkola obowiązkowo ma założoną maseczkę, 

rękawiczki ochronne. W pierwszym holu przedszkola przy ul. Kutrzeby 6, w szatni w 

przedszkolu przy ul. Smolki 9 a także w korytarzach od strony wejścia gospodarczego 

udostępniony jest płyn dezynfekcyjny do rąk.  

2. Każda osoba dorosła  wchodząca do przedszkola dezynfekuje ręce wg zamieszczonej 

 w widocznym miejscu instrukcji. 

3. Przestrzegana jest zasada regularnego mycia rąk wodą z mydłem antybakteryjnym wg 

dostępnej instrukcji. 

4. Wszystkie prace porządkowe w placówce są monitorowane. 

5. Sprzątanie odbywa się codziennie w wyznaczonych godzinach przez pracowników 

obsługi przedszkola. 

6. Osoba sprzątająca ma obowiązek pracy w odzieży ochronnej – maseczka, rękawice, 

fartuch. 

7. Sprzątanie powierzchni podłóg odbywa się na mokro, używając ciepłej wody 

 i  detergentu w stężeniu  (zgodnie z zaleceniami producenta) . Do sprzątania   używa 

się środków, które są dopuszczone do stosowania w  pomieszczeniach. Preparat wlewa 

się do wody, nigdy odwrotnie. 

8. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia i/lub dezynfekcji powierzchni pionowych 

(ściany, parapety, szafki ubraniowe, parapety, kaloryfery, itp.) a następnie przechodzić 

do mycia powierzchni poziomych (podłogi). 

9. Roztwory użytkowe należy przygotowywać w pomieszczeniach, w których nie 

przebywają dzieci. 

10. Wszystkie środki do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnych  

i zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla dzieci. 

11. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami.    

12. Ze szczególną  uwagą przestrzega się zasad utrzymania bezwzględnej czystości 

 w: szatniach dziecięcych i personelu, ciągach komunikacyjnych, salach 

dydaktycznych, sanitariatach dla dzieci i dorosłych oraz innych pomieszczeniach  

w przedszkolu, w których pracuje personel przedszkola. 

13. Systematycznie dezynfekuje się powierzchnie dotykowe: klamki, poręcze, 

powierzchnie płaskie, toalety, blaty stolików w salach dydaktycznych przed i po 

spożywaniu posiłków, po zajęciach przy stolikach, włączników, klawiatury 

komputerów itp. 



  

14. Codziennej dezynfekcji poddawane są zabawki w salach, klocki, sprzęt sportowy 

używany do zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach dydaktycznych i ogrodzie 

przedszkolnym oraz wszystkich innych, z których korzystają dzieci. 

15. Dywany/wykładziny dywanowe w salach dydaktycznych codziennie dezynfekuje się 

parownicą przed wejściem lub po wyjściu dzieci, w zależności od organizacji pracy 

grupy. 

16. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

17. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

18. Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi są zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, rękawice wielokrotnego użytku do mycia 

sanitariatów podłóg i sanitariatów, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy z długim 

rękawem (do użycia w razie konieczności, np. przeprowadzenia zabiegów 

higienicznych u dziecka – adekwatnie do zaistniałej sytuacji). 

 

 

    


