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Zarządzenie nr 19 / 2021 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu. 

z dnia 16.08.2021 r.  

 

w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad obowiązujących w placówce w czasie 

trwania Pandemii koronawirusa COVID-19 dotyczących: organizacji zajęć w szkołach 

placówki , higieny i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, funkcjonowania kuchni i 

stołówki, organizacji pracy internatu, postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

u pracowników placówki  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu 

na podstawie wytycznych  MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. 

 

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Dla potrzeb Przedszkola Specjalnego „ Promyczek ”  oraz szkół : Podstawowej Nr 2, 

Trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Branżowej Szkoły I Stopnia w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu  wprowadza się procedury: Organizacji 

pracy , mycia i dezynfekcji rąk, mycia i dezynfekcji pomieszczeń lekcyjnych i 

powierzchni, organizacji pracy kuchni i stołówki, organizacji pracy internatu. 

2. Postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki. 

Procedura Stanowi Załącznik  do Zarządzenia nr 19 / 2021 Dyrektora  Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. „ Polskich Olimpijczyków’ w Warlubiu  z dnia 16.08.2021 r. 

w sprawie realizacji wytycznych  MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. 

 

3.  Wprowadzenia i stosowania  procedur i wytycznych  w szkołach placówki SOSW w 

Warlubiu.. 

§ 2 

1. Za wdrożenie i nadzorowanie procedury odpowiada Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu. 

2. W zakresie wdrażania i nadzorowania procedur i wytycznych  Dyrektora wspomaga 

Wicedyrektor. 
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3. Do stosowania i przestrzegania postanowień Procedur i wytycznych zobowiązani są: 

nauczyciele, pomoce nauczyciela, pracownicy administracji i obsługi , rodzice 

przyprowadzający/ odbierający dzieci uczęszczające do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Warlubiu oraz osoby nie będące pracownikami szkoły przychodzące 

do placówki celem załatwienia spraw służbowych/osobistych. 

§ 3 

1. W celu prawidłowego wdrażania i stosowania procedur i wytycznych zobowiązuję 

wszystkich pracowników o których mowa w § 2 ust.2 i ust.3 do:  

a) zapoznania się z procedurą i wytycznymi ,  

b) współpracy między poszczególnymi podmiotami, wdrożenia planu działania 

umożliwiającego sprawne i bezpieczne stosowanie założeń procedury i wytycznych, 

c) zapoznania rodziców z założeniami procedur i wytycznych , 

d) zapoznania osoby postronne wchodzące do szkoły z założeniami procedur i wytycznymi 

.  

 

2. W celu prawidłowego stosowania procedur i wytycznych  przy wejściu do budynków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu ustawione zostają dozowniki z 

płynem dezynfekcyjnym, na drzwiach wywiesza się Załącznik  do niniejszego  zarządzenia 

zawierający: „ Procedury i wytyczne  dotyczące zachowania dystansu społecznego, 

Procedury mycia i dezynfekcji rąk  prawidłowego nakładania i zdejmowania  maseczki i 

rękawiczek”, wykaz numerów telefonu szpitala zakaźnego wyznaczonego do leczenia 

zarażonych koronawirusem, numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej, Zasady zachowania ucznia , wskazówki dla rodzica. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr19 Dyrektora  

     Specjalnego Ośrodka Szkolno-   

Wychowawczego  w Warlubiu  

   z dnia 16.08. 2021 r.  

 

Procedury i wytyczne  dotyczące ogólnie przyjętych zasad dla  osób przychodzących do 

placówki  i przebywających w niej w celu świadczenia pracy w czasie trwania Pandemii 

koronawirusa COVID-19  

§ 1 

1. Wszyscy pracownicy i osoby nie będące pracownikami wchodzące do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu., Rodzice i Opiekunowie prawni przyprowadzający 

/odbierający dziecko do/z  przedszkola/szkoły zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

zasad higieny w tym  do: częstego mycia rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. 

podczas podróży , ich dezynfekcji środkiem na bazie alkoholu, przestrzegania aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

2. Pracownicy przed wejściem do budynku dezynfekują dłonie, opuszczając budynek również 

należy zdezynfekować dłonie. 

3. Osoby nie będące pracownikami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu 

wchodząc do budynku winni mieć nałożone  maseczki  oraz winni dokonać dezynfekcji rąk przy 

wejściu do obiektu i w czasie jego opuszczania, winni poddać się pomiarowi  termometrem  

bezdotykowym. Pomiar o odczycie 38° C jest pomiarem uniemożliwiającym wyjście do budynku i 

stanowi o wdrożeniu procedury izolacji. 

4. Rodzice i opiekunowie prawni zaopatrują dziecko w maseczki do stosowania w przestrzeni w której 

nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego  , przed wejściem do budynku dezynfekują 

dłonie, również dziecko dezynfekuje ręce przed wejściem do budynku, rekomenduje się mycie rąk 

przed rozpoczęciem zajęć przez uczniów, oraz podlegają kontrolnemu pomiarowi temperatury za 

pomocą termometru bezdotykowego. Pomiar o odczycie 38° C jest pomiarem uniemożliwiającym 

wyjście do budynku i stanowi o wdrożeniu procedury izolacji. 

 

§ 2 

1. Pracownicy przychodząc do pracy powinni mieć nałożone maseczki, które po wejściu do budynków 

mogą zdjąć , dokonują dezynfekcji rąk oraz podlegają pomiarowi kontrolnemu temperatury ciał za 

pomocą termometru bezdotykowego.  Pomiar o odczycie 38° C jest pomiarem uniemożliwiającym 
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wyjście do budynku i stanowi o wdrożeniu procedury izolacji. Pracownik opuszczający budynek 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu powinien zdezynfekować dłonie. 

2. Osoby nie będące pracownikami wchodząc do budynku  powinni mieć nałożone maseczki i 

pozostawać w nich podczas załatwiania spraw  w placówce.  

3. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko winni przed 

wejściem do obiektu zdezynfekować dłonie i dokonać pomiaru temperatury ciał termometrem 

bezdotykowym. 

4.Interesanci,  rodzice, którzy nie mają założonej maseczki nie będą obsługiwani przez 

pracowników szkoły.  

§ 3 

1.Wszyscy pracownicy i osoby wchodzące do szkoły nie będące pracownikami  placówki 

SOSW zachowują  bezpieczną odległości od innych osób –1,5 metry 

2. Interesanci załatwiający sprawy służbowe  zachowują dystans społeczny między innymi 

osobami minimum 1,5 metry. 

3. Pracownicy  SOSW w Warlubiu wykonujący czynności służbowe zachowują dystans 

społeczny minimum 1,5 metry od innych pracowników, osób przebywających  w budynku. 

4. Podczas przerwy pracownicy nie mogą gromadzić się w jednym miejscu, posiłki spożywają 

w wyznaczonych przez Dyrektora miejscach.  

§ 4 

1. Dyrektor może zdecydować o zmianie zakresu czynności dla pracowników i personelu 

powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, których zakres czynności                

i obowiązków obejmuje zaangażowanie w prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.  

§ 5 

1. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe. Pracownik , który zauważy u siebie 

niepokojące objawy nie powinien przychodzić do pracy, a o fakcie tym telefonicznie lub 

drogą elektroniczną powinien niezwłocznie powiadomić pracodawcę. Tel . kontaktowy 

52/3326162, 606716842, lub e-mailem na adres: soswwarlubie4@wp.pl   

2. Pracownik przejawiający niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany i odesłany 

przez pracodawcę do domu.  

3. Jeżeli Pracownik  placówki SOSW w Warlubiu  zostanie objęty kwarantanną lub  w domu 

pracownika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  

pracownikowi nie wolno przychodzić do pracy, a o zaistniałym  fakcie niezwłocznie 

mailto:soswwarlubie4@wp.pl
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powiadamia pracodawcę oraz lekarza pierwszego kontaktu celem uzyskania porady 

medycznej i wynikającej z niej następstw pracowniczych. W przypadku pogarszającego się 

stanu zdrowia należy powiadomić służby medyczne pod numerem 999 lub 112. 

 

§ 6 

1. Rodzice przyprowadzający dzieci do Przedszkola/Szkoły zachowują  bezpieczną odległość  

od innych osób -1,5 metry.  

2. W szatni jednocześnie w tym samym czasie może przebywać czworo rodziców ze swoimi 

dziećmi. Jedno dziecko/ dzieci  przyprowadzane/ odbierane jest przez jednego rodzica.  

3.Rodzic po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka z Przedszkola niezwłocznie opuszcza 

budynek 

4. Do Przedszkola/Szkoły przyprowadzane jest wyłącznie zdrowe dziecko. Jeżeli dziecko               

w czasie pobytu w Przedszkolu zacznie przejawiać niepokojące przejawy choroby , zostanie 

niezwłocznie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu a rodzic niezwłocznie powiadomiony 

w celu pilnego odebrania dziecka.  

4. Dzieci do Przedszkola/Szkoły przyprowadzane/ odbierane są wyłącznie przez osoby 

zdrowe.  

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola/Szkoły ,a o fakcie powiadomić nauczyciela-  

wychowawcę, sekretariat placówki bądź dyrektora. 

6. Zobowiązuje się rodzica do przekazania aktualnego numeru telefonu wychowawcy grupy            

i bezzwłocznego odebrania w sytuacji kiedy dzwoni Dyrektor Przedszkola/Nauczyciel 

Przedszkola ,szkoły bądź internatu. 

§ 7 

W okresie Pandemii koronawirusa COVID-19 każdy rodzic przyprowadza dziecko do 

Przedszkola/Szkoły na własną odpowiedzialność.  

 

§ 8 

1. Procedura skutecznej dezynfekcji rąk została opracowana na zlecenie Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/2021 dyrektora  Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu z dnia 16.08.2021 r.  

2. Procedura prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki opracowana na zlecenie 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19 /2021 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu  z dnia 16.08. 2021 r.  
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3. Procedura prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic opracowana na zlecenie 

Głównego Inspektora Sanitarnego i stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 19 /2021 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu  z dnia 16.08. 2021  
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Załącznik Nr 5 / 2021 

 z dnia 16.08.2021 r 

 

Procedura pobytu wychowanka internatu w placówce SOSW w Warlubiu w roku 

szkolnym 2021/2022 w związku z wytycznymi ME i N,MZ i GIS od 1 września 2021r. 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  im. „ Polskich Olimpijczyków” w 

Warlubiu na podstawie wytycznych MEN oraz GIS wydanymi w związku z występowaniem 

koronawirusa COVID- 19 zarządza co następuje: 

§1 

Wychowanek przyjeżdża do internatu w miarę możliwości w przeddzień ( niedzielę). 

§2 

Wychowanek jest zdrowy i pod opieką osoby dorosłej- rodzica , prawnego opiekuna lub 

osoby upoważnionej. 

§3 

Osoba dorosła zobowiązana jest do przestrzegania procedury dotyczącej ogólnie przyjętych 

zasad dla  osób przychodzących do placówki ( załącznik nr 1)                      

§4 

Wychowanek podlega procedurze pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym 

oraz wywiadowi środowiskowemu co do ogólnego stanu zdrowia, który wyklucz możliwość 

występowania objawów charakterystycznych dla osób zarażonych koronawirusem COVID- 

19. 

§5 

W przypadku wystąpienia objawów zakażenia wychowanek nie zostaje przyjęty do internatu i 

oddelegowany wraz z opiekunem do miejsca zamieszkania. 

§6 

Wychowanek dorosły podlega tym samym procedurom co nieletni. 

§7 

Po przyjęciu do internatu wychowanek podlega procedurom związanym z zachowaniem 

odległości, nie gromadzenia siew przestrzeniach wewnętrznych, dezynfekcji i mycia rąk oraz 

wewnętrznej procedurze zachowania higieny osobistej oraz przebywania i spożywania 

posiłków. 

§8 

Każdy przypadek nagłego pogorszenia samopoczucia wraz z opisem objawów wychowanek 

zgłasza wychowawcy lub opiekunowi nocnemu. 
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§9 

Po stwierdzeniu objawów grypopodobnych wychowanek zostaje odizolowany ,a o jego stanie 

zdrowia zostaje powiadomiony dyrektor i rodzic. 

§10 

Wychowanek po wstępnej izolacji zostaje oddany pod opiekę rodzica , prawnego opiekuna, 

który podejmuje decyzję o jego leczeniu, 

§11 

O wynikach badań rodzic, prawny opiekun niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki. 

celem podjęcia kroków co dalszego poinformowania służb sanitarnych –Powiatowej Stacji  

§12 

W przypadku decyzji o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć opiekuńczo- 

wychowawczych rodzice – prawni opiekunowie zostaną powiadomieni stosownym 

zarządzeniem. 

§13 

Procedura obowiązuje od dnia 01 września 2021 r do odwołania. 
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Załącznik Nr 6 / 2021 

 z dnia 16.08.2021r 

 

Procedura  korzystania z kuchni i stołówki uczniów i  wychowanków internatu w 

placówce SOSW w Warlubiu w roku szkolnym 2021/2022 w związku z wytycznymi           

ME i N, MZ  i GIS   od 1 września 2021r. 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  im. „ Polskich Olimpijczyków” w 

Warlubiu na podstawie wytycznych MEN oraz GIS wydanymi w związku z występowaniem 

koronawirusa COVID- 19 zarządza co następuje: 

§1 

 Uczniowie i wychowankowie korzystają z kuchni i stołówki tylko w określonych dla danego 

grupy, oddział€ czasie zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

§2 

Uczniowie ,którzy nie korzystają ze stołówki spożywają posiłki w wyznaczonych 

pomieszczeniach klasowych pod opieką nauczyciela- wychowawcy.  

 

§3 

Uczniowie ,którzy spożywają posiłki przyniesione z domu korzystają z własnych naczyń 

jednorazowych bądź wielorazowych ,nie dzielą się strawą i napojami. 

 

§4 

Uczniowie i wychowankowie korzystający z kuchni i stołówki zachowują dystans społeczny 

od personelu w odległości co najmniej 1,5 metra. 

 

§5 

Prace porządkowe związane z przygotowaniem do posiłku oraz sprzątaniem wykonują 

oddelegowani dyżurni po zakończonej konsumpcji. 

 

§6 

Po zakończonej konsumpcji pracownicy kuchni myją i dezynfekują naczynia , urządzenia 

oraz wyposażenia stołówki za pomocą przygotowanych środków, a naczynia z 

wykorzystaniem wyparzacza. 

§7 



10 

 

Pracownicy kuchni dezynfekują miejsce w stołówce po każdorazowym pobycie ucznia lub 

osoby dorosłej w pomieszczeniach kuch lub stołówki. 

 

§8 

Zabranie się wynoszenia posiłków z pomieszczenia stołówki przez wychowanków internatu 

po kolacji. 

§9 

Przygotowane posiłki –II śniadanie uczeń spożywa samodzielnie i nie dzieli się nimi z osobą 

trzecią. 

§10 

Osoba, która zgłasza pogorszenie stanu zdrowia, zgłasza ten fakt nauczycielowi- 

wychowawcy i nie korzysta bezpośrednio z usług kuchni- zostaje odizolowana. 

§11 

Osoba odizolowana spożywa przyniesione posiłki przez nauczyciela- wychowawcę i pod jego 

nadzorem w izolacji. 

§12 

W przypadku decyzji o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć opiekuńczo- 

wychowawczych rodzice – prawni opiekunowie zostaną powiadomieni stosownym 

zarządzeniem. 

§13 

Procedura obowiązuje od dnia 01 września 2021 r do odwołania. 
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Załącznik Nr 7 / 2021 

 z dnia 16.08.2021 r 

 

Procedura na wypadek wystąpienia zarażenia koronawirusem COVID- 19 przez 

uczniów, wychowanków lub personelu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. „ Polskich Olimpijczyków” w Warlubiu  w roku szkolnym 2021/2022 w związku z 

wytycznymi ME i N , MZ i GIS od 1 września 2021 r. 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  im. „ Polskich Olimpijczyków” w 

Warlubiu na podstawie wytycznych ME i N, MZ oraz GIS wydanymi w związku z 

występowaniem koronawirusa COVID- 19 zarządza co następuje: 

§1 

Każdy przypadek zdiagnozowanego symptomu samopoczucia świadczącego o 

prawdopodobieństwie  zarażenia koronawirusem podlega procedurze izolacji. 

§2 

Procedura izolacji dla ucznia , wychowanka i pracownika zdiagnozowanego w trakcie wejścia 

na teren placówki polega na powrocie do miejsca zamieszkania, podaniu się badaniu- 

diagnozie i poinformowaniu dyrektora placówki o charakterze niedyspozycji zdrowotnej w 

celu podjęcia procedur informacyjnych. 

§3 

Procedura izolacji dla ucznia , wychowanka i pracownika zdiagnozowanego w trakcie pobytu 

w placówce polega na izolacji osoby podejrzanej , powiadomieniu rodziców- prawnych 

opiekunów, przekazaniu pod opiekę w celu podjęcia kroków diagnostyczno – leczniczych. W 

przypadku pracowników na opuszczeniu placówki, podjęciu diagnozy i leczenia oraz 

powiadomienia o stanie zdrowia dyrektora placówki dla podjęcia działań organizacyjnych. 

§4 

W przypadku wystąpienia  potwierdzony przypadków zarażenia koronawirusem w placówce 

dyrektor niezwłocznie powiadamia służby sanitarne Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Świeciu. 

§5 

W celu przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem obowiązku wszystkie procedury 

związane z ochroną zdrowia, prowadzona, dezynfekcja pomieszczeń oraz pobytem na terenie 

placówki. 
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§6 

W celach informacyjnych zaznajamia się uczniów, rodziców, wychowanków i pracowników z 

niniejszymi procedurami. 

§7 

Podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenia na stronie internetowej placówki 

www.soswwarlubie.pl niniejszych procedur oraz numerów telefonów służb odpowiedzialnych 

za walkę z COVID- 19. 

 

§8 

Niniejsze procedury obowiązują od dnia 01 września 2021r do odwołania. 
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           Załącznik nr 2  

     do Zarządzenia nr 19 Dyrektora  

     Specjalnego Ośrodka Szkolno-         

Wychowawczego  w Warlubiu  

   z dnia 16.08. 2021 r 

. 

Procedura mycia i dezynfekcji rąk 
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Załącznik nr 3  

     do Zarządzenia nr 19 Dyrektora  

     Specjalnego Ośrodka Szkolno-         

Wychowawczego  w Warlubiu  

   z dnia 16.08. 2021 r 

. 

 

Procedura prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek 
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Załącznik nr 4  

     do Zarządzenia nr 19 Dyrektora  

     Specjalnego Ośrodka Szkolno-         

Wychowawczego  w Warlubiu  

   z dnia 16.08. 2021 r 

 

Procedura prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic 
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         Załącznik nr 8  

                                                                                                 do Zarządzenia nr 19  Dyrektora  

       Specjalnego Ośrodka Szkolno-              

Wychowawczego w Warlubiu             

z dnia 16.08. 2021 r.  

 

Procedura mycia i dezynfekcji  zabawek, pomieszczeń i urządzeń z których korzystają 

dzieci.  

§ 1 

Procedura określa:  

a) rodzaj mytych i dezynfekowanych powierzchni,  

b) sposób mycia i dezynfekcji w zależności od rodzaju powierzchni oraz funkcji 

pomieszczenia, 

c) częstotliwości  mycia i dezynfekcji obiektów i pomieszczeń, 

d) rodzaju stosowanych środków, 

e) osoby odpowiedzialne za mycie i dezynfekcję. 

§ 2 

Dezynfekcja, mycie zabawek i pomieszczeń stanowi podstawową formę przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się infekcji i chorób zagrażających bezpieczeństwu dzieci i personelu.     

Ma ona na celu: 

a)  zniszczenie, drobnoustrojów oraz ich przetrwalników w postaci wirusów, bakterii, 

grzybów, 

b) zminimalizowanie ryzyka zarażenia sezonowymi wirusami grypy w tym koronawirusem 

COVID-19. 

§ 3 

W okresie panującej pandemii koronawirusa COVID-19 oraz zwiększonych zachorowań na 

choroby przenoszone drogą kropelkową zaleca się zwiększenie częstotliwości mycia  

i  dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń z uwzględnieniem spełnianej funkcji.  

§ 4 

1. W okresie trwającej pandemii wywołanej COVID-19 Dyrektor w porozumieniu  

z nauczycielami, pomocą nauczyciela określa rodzaj zabawek, które dopuszcza do 

korzystania z nich przez dzieci w czasie pobytu w Przedszkolu. W okresie pandemii  

należy bezwzględnie usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

zdezynfekować np. pluszowe zabawki, niektóre lalki lub zabawki które dziecko bierze do 

ust tj. instrumenty muzyczne np. flet, gwizdek, trąbka. 
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2. Dezynfekcja innych zabawek uzależniona jest od rodzaju materiału z jakiego została 

wykonana zabawka.  

§ 5 

1. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za mycie i dezynfekcje zabawek zobowiązane są do  

używania do tego celu jednorazowych rękawiczek oraz środków do mycia i dezynfekcji, 

które zapewnia Dyrektor Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. „ Polskich 

Olimpijczyków”  w Warlubiu . 

2. Za mycie i dezynfekcje zabawek odpowiedzialne są pomoce nauczyciela i sprzątaczki.   

3. W czasie trwania Pandemii COVID-19 nauczyciel z jednodniowym wyprzedzeniem  

wskazuje zabawki i urządzenia, z których zamierza korzystać na kolejnych zajęciach 

celem umycia ich i zdezynfekowania przed zabawą.  

§ 6 

Etapy mycia i dezynfekcji zabawek:  

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytkowania przez dzieci należy czyścić w dwóch 

etapach 

Etap 1 mycie, czyszczenie, pranie  

a) powierzchnię każdej zabawki należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła lub 

płynu do mycia naczyń. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. Po każdej 

zabawce należy dokładnie wypłukać gąbkę, 

b) należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca za pomocą małej szczoteczki, należy 

także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie, 

c) niektóre zabawki można myć w zmywarce - zabawki twarde, niewielkich rozmiarów, 

zalecana jest temperatura powyżej 80
0
C, 

d) pluszowe zabawki należy prać regularnie w sposób wskazany na etykiecie zabawki lub  

w temperaturze 71
0 
przez trzy minuty i 65

0 
przez 10 minut. 

Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. 

Niezbędnym drugim etapem jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych preparatów.  

Etap 2 dezynfekcja  

a) przed dezynfekcją każda zabawka bezwzględnie musi zostać umyta, 

b) zabawki powinny być dezynfekowane: tylko środkiem zapewnionym do stosowania przez 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu zarejestrowanym 

środkiem nietoksycznym dla dzieci , nie podrażniającym skóry, nie wymagającym 

spłukiwania środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, dezynfekującą chusteczką 



18 

 

nasączoną 70% alkoholem, środek nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni i 

powinien posiadać oznaczenie producenta „nieszkodliwy dla dzieci” albo „przeznaczony 

do zabawek”. 

c) środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta-skrócenie 

dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może 

mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.  

d) o ile Producent środka dezynfekcyjnego nie wskaże czasu pozostawania zabawki pod 

wpływem środka  należy zakwalifikowane do dezynfekcji zabawki zanurzyć w środku 

dezynfekcyjnym na 15 minut, po tym czasie wyjąć i suszyć na jednorazowym ręczniku,  

o ile to możliwe na wolnym powietrzu, w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu 

środka dezynfekcyjnego można zabawkę opłukać ciepłą wodą i wytrzeć jednorazowym 

ręcznikiem. 

§ 7 

Dezynfekcja zabawek musi uwzględniać rodzaj materiału z jakiego została wykonana. 

1. Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane - najłatwiejsze w utrzymaniu czystości – 

stosujemy etap 1 i etap 2. 

2. Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody i środka 

dezynfekcyjnego. Ich mycie i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką 

nasączoną wodą z dodatkiem szarego mydła lub środka do mycia. naczyń. Następnie 

zabawkę dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekcyjnym- może to być 

ten sam środek, który jest używany do dezynfekcji zabawek plastikowych , drewnianych. 

Przed udostępnieniem dzieciom należy zabawki dokładnie wysuszyć. 

3. Zabawki materiałowe, pluszaki, zabawki miękkie – stosujemy etap 1 punkt d.                     

Przed udostępnieniem dzieciom przedmioty muszą zostać dokładnie wysuszone 

4. Zabawki i instrumenty muzyczne myć w wodzie z szarym mydłem/środkiem do mycia 

naczyń , można je wcześniej zanurzyć we wrzątku. Następnie każdą część zdezynfekować 

przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikiem należy 

dezynfekować po każdym użyciu.  

5. Kredek, farbek ze względu na charakterystyczny materiał, z którego zostały wykonane nie 

zaleca się mycia ich z użyciem wody. Kredki, pudełko z farbką  z których korzysta więcej 

niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem 

dezynfekującym.  

W okresie Pandemii  COVID-19 należy wydzielić ilość kredek, farbek 
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wykorzystywanych w czasie zajęć każdego dnia i po dokonaniu dezynfekcji stosować 

wymiennie.   

6. Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania o ile nie wskazuje tego producent myć wodą 

z szarym mydłem/ środkiem do mycia naczyń, wrzucić na 15 minut do środka 

dezynfekcyjnego, przed zabawą wysuszyć. W okresie Pandemii  COVID-19 każde 

dziecko powinno korzystać z plasteliny, ciastoliny przeznaczonej tylko dla tego 

dziecka.   

7. Książki - rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu kurzu suchą 

ściereczką. Widoczne zabrudzenia przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu 

dezynfekcji przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem,  

a następnie wytrzeć do sucha.  

8. Kartki do rysowania, kolorowy papier do wycinania, krepa - pomoc nauczyciela/ 

nauczyciel ubrany w rękawiczki wyciąga kartkę z ryzy papieru, wydziera z bloku i podaje 

dziecku (przed otwarciem nowej ryzy papieru, bloku, krepy i innych materiałów 

papierniczych  należy pozostawić je w wyznaczonym pomieszczeniu na 24 godz.). 

9. Sprzęt sportowy np. piłki, wałki, urządzenia do ćwiczeń wewnątrz budynku – należy 

stosować etapy i zalecenia dotyczące materiału z jakiego zostały wykonane zgodnie z § 6 

i § 7 niniejszej Procedury stanowiącej Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora 

Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. „ Polskich Olimpijczyków”  w 

Warlubiu z dnia 16.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia  

i stosowania procedury mycia i dezynfekcji  rąk, zabawek, pomieszczeń i urządzeń,  

z których korzystają dzieci. 

10. Nowe zabawki – każda nowa zabawka przed udostępnieniem jej dzieciom musi zostać 

zdezynfekowana. Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną 

wodą z szarym mydłem/środkiem do mycia naczyń następnie przetrzeć chusteczką 

nasączoną  środkiem do dezynfekcji. Maskotki i inne przedmioty wykonane z materiału 

spryskać preparatem do dezynfekcji w sprayu.  

11. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw podlegają czyszczeniu i dezynfekcji zgodnie  

z wytycznymi znajdującymi się na specyfikacji sprzętu za pomocą wskazanych tam 

środków. Jeżeli specyfikacja nie zawiera takich informacji, czynności takich należy 

dokonywać nie rzadziej niż raz w miesiącu, uwzględniając materiał, z którego zostały 

wykonane poszczególne części urządzeń np. bujawki, zjeżdżalni, pochylnie itp. przy 

pomocy dostępnych w placówce środków.  
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12. W czasie trwania Pandemii koronawirusa COVID-19 zabrania się przynoszenia 

przez dzieci do przedszkola zabawek z domu. Zakaz obowiązuje do odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego w kraju.  

 

 

13. Ze względu na dostęp osób postronnych do urządzeń i sprzętu znajdującego się na 

placu zabaw w czasie trwania Pandemii koronawirusa COVID-19 zakazuje się 

korzystania ze sprzętu znajdującego się na szkolnym placu zabaw. Zakaz obowiązuje 

do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w kraju  

§ 8 

O okresie trwania Pandemii COVID-19 wszystkie zabawki dopuszczone do wykorzystania 

przez dzieci należy umyć. Od 01 września  2021 zabawki, które były w czasie pobytu dziecka 

w przedszkolu używane do zabawy, należy bezwzględnie odłożyć  

w wyznaczone miejsce, wyczyścić zgodnie z etapami mycia i informacjami zawartymi  

w § 6 i § 7 niniejszej Procedury stanowiącej Załącznik nr 8 do Zarządzenia Dyrektora 

Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. „ Polskich Olimpijczyków”  w 

Warlubiu z dnia 16.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia  

i stosowania procedury mycia i dezynfekcji  rąk, zabawek , pomieszczeń i urządzeń, z których 

korzystają dzieci. 

§ 9 

1. Wszystkie pomieszczenia dopuszczone do wykorzystania w czasie pobytu dzieci  

w Przedszkolu w okresie Pandemii COVID-19 muszą być systematycznie, co godzinę 

wietrzone. W czasie wietrzenia pomieszczenia dzieci należy przeprowadzić do innego 

wcześniej wywietrzonego pomieszczenia.  

2. Stoliki przy których pracują dzieci i spożywają posiłki należy przetrzeć ściereczką 

namoczoną wodą z szarym mydłem/ środkiem do mycia naczyń, przetrzeć suchą 

ściereczką, następnie przetrzeć ściereczką namoczoną środkiem dezynfekcyjnym  

i odczekać 15 minut przed posadzeniem dzieci do stolików.  

3. W salach, w których prowadzone są zajęcia po rozejściu się dzieci do domów należy 

umyć i zdezynfekować stosownymi do rodzaju powierzchni środkami myjącymi  

i dezynfekcyjnymi podłogi, dywany, lamperie, stoliki, krzesełka, szafki w salach, szafki  

w szatniach, drzwi , klamki, sprzęt sportowy. 
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4. Sanitariaty sprzątane są po każdorazowej wizycie w nich dzieci. Deski sedesowe należy 

przecierać wilgotną chusteczką dezynfekcyjną, w miarę możliwości przed skorzystaniem  

z toalety odczekać parę minut do wyschnięcia, przetrzeć suchym jednorazowym 

ręcznikiem. 

5. Ściereczki wielokrotnego użytku przepłukać każdorazowo w gorącej wodzie zawierającej 

środek do prania, szare mydło, po skończonej pracy wyprać w pralce w temperaturze 

powyżej 70
0 
wysuszyć, wyprasować i można stosować kolejnego dnia.  

6. Jednorazowe chusteczki, rękawiczki, maseczki, fartuchy po użyciu wyrzucić do wcześniej 

przygotowanego worka, następnie zutylizować z ogólnie przyjętymi zasadami 

pozbywania się odpadów.  

 

§ 10 

1. Samo czyszczenie oraz regularna dezynfekcja zabawek nie zagwarantuje bezpieczeństwa 

w Przedszkolu jeżeli Personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości nie będzie 

stosował zaleceń zawartych w niniejszej Procedurze. Zobowiązuje się wszystkie osoby 

odpowiedzialne za utrzymanie czystości w placówce do bezwzględnego stosowania zasad 

utrzymania higieny i czystości w pomieszczeniach i na terenie Specjalnego  Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. „ Polskich Olimpijczyków”  w Warlubiu. 

2. Do czynności sprzątania personel zobowiązany jest każdorazowo ubrać strój do tego 

przeznaczony fartuch, buty, kombinezon, jednorazowe rękawiczki.  

3. W każdym pomieszczeniu do sprzątania należy używać specjalnie wydzielonych 

ściereczek, gąbek, mopów itp. 

4. Środków należy używać zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta  

ze szczególną dbałością o czystość roztworu (nadmierne rozwadnianie preparatu likwiduje 

jego skuteczność, zbyt duże stężenie może być niebezpieczne dla człowieka  

i przedmiotów) 

 

 

 

 

 

 

 


