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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 353  

IM. „WIELKICH ODKRYWCÓW” W WARSZAWIE W ROKU SZK. 2021/2022 

W TRYBIE STACJONARNYM 

W CZASIE OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM 

 I ZWALCZANIEM COVID 19 

 

na podstawie: wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”  

w Warszawie w trybie stacjonarnym w czasie ogłoszonego stanu epidemii w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 obowiązuje od 1 września 

2021 r. do odwołania i jest aktualizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ  

i GIS. 

Zapisy Regulaminu dotyczące "uczniów" stosuje się również do dzieci z oddziałów 

przedszkolnych, zapisy dotyczące "rodziców" stosuje się również do opiekunów uczniów. 

 

Ogólne zasady funkcjonowania SP 353 w roku szk. 2021/2022 w czasie ogłoszonego stanu 

epidemii COVID 19 dotyczą:  

 

Szczepień- rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.  

Ogólnych Zasad Higieny- częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania 

i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

Maseczek- rekomenduje się w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.  

Wietrzenia- zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia przed, po i w trakcie zajęć 

oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

 Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” 

 w Warszawie 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźnej. 

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu 

publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz 

środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, 

hulajnoga). 



Strona 2 z 10 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Przy wejściu do budynku szkoły, w widocznym miejscu znajduje się informacja  

o możliwości dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

5. Rekomenduje się aby osoby dorosłe dezynfekowały ręce wchodząc do szkoły. 

6. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności 

myli ręce wodą z mydłem. 

7. Zaleca się aby rodzice odprowadzający/odbierający uczniów wchodząc do szkoły 

zachowywali zasady: 

• jeden opiekun z uczniem/uczniami, 

• dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem min. 1,5 m 

• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m 

• dezynfekcji rąk. 

8. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki jeśli decydują o noszeniu 

przez dziecko maseczki w przestrzeni wspólnej. 

9. Przebywanie w szkole osoby z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego 

minimum: 

• tylko osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej,  

• rodzic odprowadzając/odbierając ucznia ze szkoły, przebywa w budynku 

jak najkrócej, 

• w sytuacji innej niż przyprowadzenie/odbiór ucznia, osoba zgłasza się  

do portierni w celu zarejestrowania wejścia i podania celu wizyty, 

• jeśli spotkanie było wcześniej umówione czeka na pracownika szkoły,  

z którym się umówiła, 

• w sytuacji nagłej, przekazuje sprawę przez pracownika obsługi, o ile będzie to 

możliwe, przebywa w wyznaczonym miejscu i nie przemieszcza się sama po 

terenie szkoły. 

10. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora szkoły, należy kierować do 

sekretariatu w formie elektronicznej (szkola@sp353.pl, sekretariat@sp353) lub 

telefonicznej (22 203 62 55), 517 208 307. 

11. Na stronie szkoły udostępnione są adresy e-mail oraz numery kontaktowe do 

dyrektora szkoły i pozostałych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole. 

12. Dyrektor szkoły pełni dyżur w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00. 
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13. Jeśli istnieje konieczność spotkania na terenie szkoły, może ono się odbyć  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego po uprzednim zdalnym ustaleniu 

terminu spotkania. 

14. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia 

 z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

15. Rodzice ucznia udostępniają szkole za pośrednictwem wychowawców numery 

telefonów do szybkiej komunikacji.  

16. Listy z numerami telefonów do szybkiej komunikacji znajdują się: w segregatorze 

wychowawcy, w sekretariacie, w świetlicy szkolnej oraz w gabinecie pielęgniarki 

szkolnej. 

17. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami uczniów za pomocą dziennika 

elektronicznego, poczty elektronicznej lub za pomocą innego, wspólnie ustalonego 

narzędzia komunikacji zdalnej (w tym telefonu kontaktowego podanego do szybkiej 

komunikacji) oraz po uzgodnieniu w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem 

ogólnych zasad higieny. 

18. W  zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego, zebrania z rodzicami oraz 

konsultacje prowadzone są w formie stacjonarnej lub zdalnej. O formie zebrania 

decyduje dyrektor w porozumieniu z wychowawcą klasy. 

19. Zebrania z rodzicami w formie stacjonarnej odbywają się wyłącznie po 

zakończeniu zajęć lekcyjnych wszystkich klas wg harmonogramu. 

20. Dla usprawnienia komunikacji i bezpieczeństwa podczas zajęć, nauczyciele mogą 

używać telefonów prywatnych do komunikowania się z innymi pracownikami szkoły. 

21. Szkoła posiada termometry bezdotykowe na portierni, w gabinecie pielęgniarki 

szkolnej oraz w izolatce. Są one dezynfekowane  po użyciu. 

22. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na 

infekcję bądź chorobę zakaźną, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, a rodzice/opiekunowie ucznia zostają 

niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły.  

23. Praca szkoły zorganizowana jest w sposób umożliwiający zachowanie dystansu 

między osobami i uniemożliwiający nadmierne grupowanie się uczniów. 

24. W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie szkoły wprowadza się 

dwuzmianowość, system bez dzwonków i różne godziny przerw w klasach I-III, 

harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej oraz zasadę unikania częstej zmiany 

pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia lekcyjne. 
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25. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania 

najwyższych standardów higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania  

i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

26. Grupa dzieci przedszkolnych przebywa wraz z nauczycielem w wyznaczonej 

 i stałej sali na parterze szkoły. Do grupy dzieci przyporządkowani są, w miarę 

możliwości organizacyjnych, ci sami nauczyciele. 

27. Dyrektor szkoły może zadecydować o spożywaniu posiłków przez dzieci  

z oddziałów przedszkolnych w salach zajęciowych z zachowaniem ogólnych zasad 

higieny. 

28. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje 

się:  

• pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

• przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

• w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów. 

29. Na terenie szkoły udostępnione są dozowniki ze środkami dezynfekującymi do rąk 

oraz odpowiednie instrukcje dotyczące dezynfekcji i zachowania higieny. Uczniowie  

i pracownicy szkoły mogą korzystać również z własnych środków dezynfekcyjnych. 

30. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

31.  Zarówno uczniowie  jak i nauczyciele mogą używać maseczek w czasie zajęć, w 

czasie przerw w części wspólnej i tam gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu 

społecznego. 

32. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga umyte są 

detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach.  

33. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

34. W czasie przerw uczniowie przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału 

miejscach.  

35. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 
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36. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,  

w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

37. Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można 

zachować dystansu,  ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.  

38. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel sprawujący opiekę dba, 

aby uczniowie nie udostępniali swoich zabawek innym. 

39. Uczniowie korzystając z szatni podchodzą wyłącznie do przypisanych im stref  

i szafek. Po skorzystaniu z szatni myją lub dezynfekują ręce i niezwłocznie udają się 

pod salę lekcyjną, w której rozpoczynają zajęcia. 

40. Zajęcia świetlicowe  odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby  

w innych salach dydaktycznych z zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących 

 w szkole. 

41. Szczegółowe warunki organizacyjne zawiera "Regulamin pracy świetlicy". 

42. W świetlicy dostępne są środki dezynfekujące dostępne dla uczniów pod 

nadzorem nauczyciela. Świetlicę  wietrzy się  (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

43. Zgłoszenie odbioru dziecka ze świetlicy odbywa się poprzez wideofon. 

44. Wideofony dezynfekowane są  nie rzadziej niż co godzinę. 

45. Odbiór dziecka ze szkolnego placu zabaw i boiska odbywa się bez wchodzenia 

rodzica na teren placu zabaw lub boiska. 

46. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach 

wyznaczonych dla danego oddziału. 

47. Szczegółową organizację pracy biblioteki zawiera „Regulamin pracy biblioteki”. 

48. W bibliotece obowiązują ogólne zasady higieny. 

49. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się z zachowaniem zasad sanitarnych 

obowiązujących w szkole. 

50. Zasady i forma realizacji zajęć pozalekcyjnych udostępnione są rodzicom przez 

wychowawców za pomocą komunikacji zdalnej. 

51. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rewalidacyjne 

realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w szkole. 
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52. Zasady i forma realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

udostępnione są rodzicom przez specjalistów szkolnych za pomocą komunikacji 

zdalnej. 

53. Korzystanie przez uczniów z gabinetu pielęgniarki szkolnej możliwe  

z zachowaniem ogólnych zasad higieny. 

54. W gabinecie pielęgniarki może przebywać poza pielęgniarką szkolną jedna osoba. 

55. Przed wejściem do gabinetu obowiązuje mycie lub dezynfekcja rąk. 

56. Źródełka wody pitnej zostały zamienione na bezdotykowe fontanny poboru wody 

do butelek.  

57. Po dłuższej przerwie w użytkowaniu fontann do picia dokonuje się przeglądu 

technicznego i sprawdzenia stanu higieniczno-sanitarnego urządzeń. 

58. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin i procedury 

funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem: 

• specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć 

w formie zdalnej, 

• zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 

• aktualnych przepisów prawa. 

59. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące 

funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich 

rodzicami: 

• obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

• w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach,  

w szatni – zalecenie osłony ust i nosa maseczką. 

60. Celem wsparcia i wzmocnienia działań zapobiegających oraz diagnozujących 

poziom zagrożenia COVID-19 dyrektor powołał Zespół ds. bezpieczeństwa 

epidemicznego środowiska szkolnego. W skład zespołu wchodzą: szkolny 

koordynator bezpieczeństwa, kierownik gospodarczy, wicedyrektorzy, przedstawiciel 

Rady Rodziców. Szkolny koordynator bezpieczeństwa jest jednocześnie 

przewodniczącym zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego. 

Zadaniem koordynatora jest nadzorowanie działań poszczególnych członków zespołu 

ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego oraz ścisła współpraca z dyrektorem szkoły. 
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Szczególnym zadaniem koordynatora jest zbieranie bieżących informacji na temat 

stanu epidemicznego na terenie szkoły oraz dokonywanie wstępnej oceny stanu 

bezpieczeństwa epidemicznego szkoły i przekazywanie na bieżąco tych informacji 

dyrektorowi. Wszyscy członkowie zespołu są zobowiązani do bezzwłocznego 

przekazywania bieżących informacji dotyczących zagrożenia stanu bezpieczeństwa 

epidemicznego szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa. 

Przyjmuje się następujące formy przekazywania informacji: 

• podczas bezpośredniej rozmowy 

• drogą telefoniczną 

• droga e-mailową. 

 

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych.  

2. Rekomenduje się aby wszystkie osoby dorosłe nie będące pracownikami szkoły, 

wchodząc do budynku dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, 

zakrywały usta i nos oraz ograniczyły czas pobytu w szkole do niezbędnego 

minimum. 

3. Osoby przebywające na terenie szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5. Pracownicy obsługi potwierdzają wykonanie przydzielonej pracy na odpowiedniej 

karcie, zgodnie z harmonogramem zadań ustalonym przez kierownika gospodarczego. 

6. Kierownik gospodarczy na bieżąco monitoruje realizację zadań przez pracowników 

obsługi. 
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7. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ponadto ściśle przestrzega się czasu niezbędnego 

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie 

nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

9. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym o ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

10. Na terenie szkoły znajdują się specjalnie oznakowane pojemniki na maseczki 

jednorazowe oraz na rękawiczki jednorazowe. Regularnie czyści się i opróżnia kosze 

na odpady. 

11. Przed rozpoczęciem roku szkolnego przeprowadza się  kontrolę pracy systemu 

wentylacyjnego, w tym przeglądu technicznego, a w trakcie użytkowania stały 

monitoring bezpieczeństwa systemu.  

12.  Dyrektor szkoły zobowiązuje podmioty zewnętrzne korzystające z pomieszczeń do 

przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów 

należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.  

 

 Stołówka i spożywanie posiłków 

1. Przy organizacji żywienia w szkole obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego 

dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników. 

2. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m 

oraz zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się  na 

utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

3. Korzystanie z posiłków w stołówce odbywa się pod nadzorem dyżurujących 

nauczycieli. 

4. Posiłki wydaje się wg ustalonego harmonogramu dla poszczególnych klas 

obowiązującego od pierwszego dnia zajęć.  

5.  Blaty stołów i poręcze krzeseł dezynfekuje się po każdej przerwie obiadowej. 
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6. Dopuszcza się spożywanie drugiego śniadania  przez uczniów  w salach 

lekcyjnych, pod opieką nauczyciela, z zachowaniem zasad bezpiecznego 

 i higienicznego spożycia posiłku. 

7. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się  w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C lub je wyparza.  

8. Posiłki wydawane są bezpośrednio i wyłącznie  przez obsługę stołówki. 

9. Przed skorzystaniem ze stołówki obowiązuje mycie lub dezynfekcja rąk. 

10. W stołówce przebywają wyłącznie uczniowie korzystający z posiłku oraz 

nauczyciele pełniący dyżur/sprawujący opiekę nad uczniami. 

11. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą 

być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

12. Nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

 

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 

1. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu. 

2. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany od grupy  

w oddzielnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. 

3. W izolatce uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez 

dyrektora. Pracownik zostaje wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej. 

4. Wychowawca przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu 

koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do 

całkowitego zdrowia. 

5. Uczniowi mierzy się temperaturę termometrem bezdotykowym (po uzyskaniu zgody 

rodzica). Jeśli pomiar termometrem wynosi 38°C lub wyżej, o sytuacji niezwłocznie 

powiadamia się rodziców, którzy mają obowiązek niezwłocznego odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

6. Rekomenduje się aby rodzice uczniów z oddziału/grupy ucznia, u którego podejrzewa 

się zakażenie są  informowani mailowo przez wychowawcę o zaistniałej sytuacji. 

7. Rodzic informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy za pomocą 

komunikacji zdalnej. 

8. Wychowawca przekazuje szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa informacje 

uzyskane od rodzica na temat stanu zdrowia ucznia. 
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V  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 

odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie 

nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

3. O wyniku konsultacji pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, dezynfekuje się powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Na bieżąco śledzi się informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępne na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także 

obowiązujące przepisy prawa. 
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