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INSTRUKCJA MYCIA RĄK PO WEJŚCIU DO BUDYNKU SZKOŁY 

 

1. Każdy uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest do bezwzględnego mycia rąk  

(ciepła woda z mydłem) w wyznaczonych do tego celu miejscach z zachowaniem dystansu: 

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy porannej: 

1) klasy „0”– węzeł/węzły (w zależności od ilości grup) sanitarne w obrębie oddziału, 

2) klasy I-III  – WC parter, 

 

Uczniowie niekorzystający ze świetlicy porannej, przychodzący bezpośrednio na zajęcia 

dydaktyczne: 

Oddziały przedszkolne i klasy I - parter 

3) klasy „0” - węzły sanitarne w obrębie oddziału, 

4) klasy I - WC parter, 

Klasy II, III i IV – I piętro 

5) klasy IIa, klasa IIb – umywalka znajdująca się w pokoju nauczycielskim na I piętrze, 

6) klasa IIIa, klasa IIIb, klasa IVa – WC na I piętrze 

Klasy VI-VIII - II piętro: 

1) klasa VI a- sala nr 22, 

2) klasa VI b -WC, 

3) klasa VII a – WC, 

4) klasa VII b – sala nr 24, 

5) klasa VIII a -sala nr 26, 

 

Uczniowie klas IV – VIII rozpoczynający lekcje od zajęć wychowania fizycznego w sali 

gimnastycznej zobowiązani są do bezwzględnego mycia rąk (ciepła woda z mydłem) 

w  wyznaczonych do tego celu miejscach z zachowaniem dystansu bezpośrednio po wejściu 

do  budynku sali gimnastycznej. 

 

Uczniowie klas IV – VI rozpoczynający lekcje w sali w bibliotece zobowiązani są do 

bezwzględnego mycia rąk (ciepła woda z mydłem) w wyznaczonych do tego celu miejscach z 

zachowaniem dystansu bezpośrednio po wejściu do budynku biblioteki. 

 

2. Rodzice, opiekunowie oraz pracownicy szkoły wchodzący do budynku szkoły dezynfekują ręce płynem 

do dezynfekcji, który znajduje się przy każdym wejściu do budynku. 



3. Wskazaniem do mycia rąk dla uczniów są : 

• wejście do budynku szkoły, 

• przerwa śniadaniowa/ posiłek, 

• po skorzystaniu z toalety, 

• po widocznym zabrudzeniu rąk. 

4. Instrukcja prawidłowego mycia rąk znajduje się w widocznym miejscu przy każdej umywalce. 

Do  zapoznania młodszych uczniów z instrukcją zobowiązani są wychowawcy klas. 

5. Uczniowie korzystający z umywalek podczas mycia rąk muszą bezwzględnie przestrzegać reżimu 

sanitarnego z zachowaniem  bezpiecznego dystansu. 

6. Nauczyciele i pracownicy szkoły każdorazowo wchodzący do klas na lekcje dezynfekują dłonie płynem 

znajdującym się na biurku nauczyciela. 

7. Nad prawidłowym i bezpiecznym myciem rąk uczniów w łazienkach sprawuje nadzór 

nauczyciel dyżurujący. W wyznaczonych salach lekcyjnych nauczyciel prowadzący zajęcia, który 

otwiera właściwą salę (z umywalką) o godz. 7:40.  

8. Każdy uczeń ma prawo do posiadania własnego żelu antybakteryjnego i w związku z tym nie musi 

korzystać z umywalek szkolnych w celu umycia rąk. 

9. Trójka klasowa po konsultacjach z rodzicami może ze środków własnych zakupić żele antybakteryjne, 

którymi będzie dysponował nauczyciel. 

10. Uczniowi klas wyposażonych w żele antybakteryjne zwolnieni są z obowiązku korzystania z umywalek 

szkolnych. 

 

 


