
III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji: 

• Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem 

lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

• Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych 

pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków. 

• Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, 

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

dezynfekującym lub wodą z detergentem. 

• Wszystkie obszary często używane, takie jak klasy,toalety, ciągi komunikacyjne 

regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora placówki. 

• Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

dezynfekcyjne w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych 

przed dostępem dzieci. 

2. Obowiązki nauczycieli: 

• Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo 

– wychowawcze z elementami dydaktyki lub zajęcia dydaktyczne realizowane 

w formie pracy zdalnej. 

• Wyjaśnia dzieciom każdorazowo podstawowe zasady obowiązujące w placówce 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku 

z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

• Przestrzega zasad korzystania z boisk zewnętrznych stosując się do zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie 

w w/w miejscu. 

• Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren szkoły, aby grupy nie mieszały się 

ze sobą. 

• Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy 

jednej zabawie na boisku szkoły. 

• Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora placówki. 

 


