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Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Radomiu 
w okresie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 

 
Najważniejsze zasady dotyczące organizacji pracy w szkole od 18.01.2021 

dla uczniów klas I-III  

Zasady zostały opracowane na podst. Regulaminu funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 

w Radomiu w okresie pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 z września 2020 oraz wytycznych 

MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (styczeń 2021) 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu wznawia funkcjonowanie dla uczniów klas I-III 

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa 

Edukacji i Nauki.  

 Regulamin powstał na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Edukacji, Ministerstwa Zdrowia 

oraz  Głównego Inspektora Sanitarnego. Jego celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

 W razie konieczności niniejszy regulamin będzie modyfikowany, a jego aktualizacja będzie 

zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

 

Zasady ogólne: 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W przypadku 

wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.  

2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 

lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

3. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub 

mailowy. 

4. Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać 

każda osoba wchodząca do szkoły.  

5. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki 

ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

 Zachowanie 1,5 metrowego dystansu; 

 Zakrycie nosa i ust; 

 Obowiązkowa dezynfekcja rąk; 

 Ograniczone przemieszczanie się po szkole; 

 Ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 

6. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora 

oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować 

w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych. 
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8. Ograniczone do niezbędnego minimum zostaną stacjonarne spotkania pracowników szkoły, 

nauczycieli, rodziców, uczniów na rzecz spotkań on-line (zebrania z rodzicami, rady pedagogiczne, 

praca w zespołach wychowawczych, przedmiotowych i zadaniowych). 

9. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci  

z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np. 

- 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 – obowiązek osłony ust i nosa. 

Przychodzenie i wychodzenie uczniów ze szkoły  

1. Oddział przedszkolny 

 Do oddziału przedszkolnego dzieci są przyprowadzane o wyznaczonych godzinach; 

 Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się wejściem ewakuacyjnym od strony boiska. 
Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej 
(szatni w dawnej sali zabaw), z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie 
od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 
środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk); 

 Rodzice wychodzą ze szkoły tą samą drogą; 

 Po zakończeniu zajęć rodzice przychodzą po dzieci o wyznaczonej przez wychowawcę godzinie, 
odbierają dziecko z sali, zmieniają odzież w szatni (sala zabaw) i opuszczają szkołę wejściem 
ewakuacyjnym od strony boiska. 

Klasy I-III 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

3. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły; 

4. Rodzice uczniów nie wchodzą z dziećmi do szkoły. 

5. Uczniowie wchodzą do budynku wyznaczonymi wejściami. 

6. Po opuszczeniu szatni dezynfekują ręce i udają się do sali lekcyjnej. 

7. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżuru na korytarzu przed rozpoczęciem zajęć i dbanie 

o bezpieczeństwo oraz przestrzeganie reżimu sanitarnego przez uczniów przychodzących na zajęcia 

lekcyjne. 

8. Podczas poruszania się po części wspólnej szkoły (szatnia, korytarze, toalety) wszyscy zobowiązani są 

do noszenia osłony twarzy. Maseczki  można zdjąć dopiero w sali lekcyjnej.  

 Uczniowie przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie (w odstępach czasowych), samodzielnie 

rozbierają się w szatni i udają się do sali lekcyjnej;  

 Po zakończeniu zajęć (o wyznaczonej godzinie) nauczyciel sprowadza dzieci do szatni, czeka aż się 

ubiorą i wyprowadza je wyznaczonym wejściem; 

 Rodzice przychodzą o wyznaczonej przez wychowawcę godzinie, czekają na dziecko w określonym 

miejscu; 

 Dzieci, które nie zostaną odebrane przez rodziców nauczyciel zaprowadza do świetlicy. 
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Klasa pierwsza 

Klasy, które mają lekcje w sali 108; 109; 110 

 Wchodzą wejściem od strony szatni; 

 Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni pod opieką nauczyciela, następnie uczniowie wraz 

z nauczycielem przechodzą do sali lekcyjnej; 

 Po zakończeniu zajęć (o wyznaczonej godzinie) nauczyciel sprowadza dzieci do szatni, czeka aż się 

ubiorą i wyprowadza je wejściem od strony placu zabaw; 

 Rodzice przychodzą o wyznaczonej przez wychowawcę godzinie, czekają na dziecko na placu od 

strony placu zabaw. 

Klasy drugie i trzecie 

Klasy, które mają lekcje w sali 13 i 12:  

 wchodzą wejściem ewakuacyjnym od strony boiska i korzystają z szatni zorganizowanej na 

parterze (sala zabaw);  

 Po zakończeniu zajęć wychodzą ze szkoły pod opieką nauczyciela wejściem ewakuacyjnym od 

strony boiska;  

 Rodzice przychodzą o wyznaczonej przez wychowawcę godzinie, czekają na dziecko na placu od 

strony boiska. 

Klasy, które mają lekcje w salach 206, 103; 104; 106;  

 wchodzą wejściem od strony szatni, rozbierają się w boksie przeznaczonym dla sali, w której 

odbywają zajęcia; 

 W szatni klasy będą zajmować co drugi boks, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy; 

 Po zakończeniu zajęć wychodzą ze szkoły pod opieką nauczyciela wejściem na plac zabaw;  

 Rodzice przychodzą o wyznaczonej przez wychowawcę godzinie, czekają na dziecko na placu 

zabaw. 

Sale lekcyjne 

1. Sale, w których odbywają się zajęcia są na bieżąco porządkowane i dezynfekowane, zgodnie 

z grafikiem dezynfekcji. 

2. Z sal usunięte są przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane.  

3. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę. Podczas 

sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

4. W każdej sali znajduje się: Regulamin sali, Instrukcja mycia rąk, Rejestr dezynfekcji. 

Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

1. Organizację zajęć lekcyjnych, przerw, spożywania posiłków ma utrudnić stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów: (różne godziny przerw, spożywania posiłków, przychodzenia 

i wychodzenia ze szkoły): 

 Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali; 

 Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą 

zajęć stacjonarnych w innych klasach; 
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 Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela w sali lekcyjnej 

lub na korytarzu (jeśli nie korzysta z niego inna klasa); 

 Uczniowie i nauczyciele w sali lekcyjnej nie mają obowiązku noszenia maseczek, natomiast 

w przestrzeni wspólnej (na korytarzu, stołówce, szatni) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa; 

 Uczeń ma obowiązek być wyposażonym w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki, 

osobisty żel dezynfekujący). 

2. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.  

3. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek. 

4. Każda klasa posiada indywidualny harmonogram/plan dnia, uwzględniający: 

 plan lekcji wraz z godzinami przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

 plan korzystania z przerw na korytarzu (nie rzadziej niż co 45 min), 

 plan korzystania ze stołówki szkolnej, 

 plan zajęć na sali gimnastycznej. 

5. Ograniczone zostaną wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego na rzecz wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

6. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w obrębie jednej klasy, ze stałym nauczycielem. Zajęcia 

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywać się będą z zachowaniem ograniczeń, 

zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć obowiązkowe jest mycie 

i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 

Zajęcia sportowe 

1. W oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą 

w formie ćwiczeń śródlekcyjnych, gier i zabaw w sali lekcyjnej, sali gimnastycznej lub na powietrzu. 

2. W miarę możliwości wszyscy uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

3. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci będą dokładnie myć ręce. 

4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie 

czyszczone lub dezynfekowane. 

5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

Świetlica 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej 

klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej 

nauki.  

2. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem.  

3. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna.  
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4. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym 

w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

5. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzone zostały szczegółowe zasady 

korzystania ze świetlicy, przyprowadzania i odbierania dzieci oraz zapisy, dotyczące zachowania 

bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zasady te zamieszczone są na stronie szkoły oraz na tablicy przy 

świetlicy.  

Biblioteka 

1. Bibliotekarz nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak powinien nakładać 

maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. 

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).  

3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). 

4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi 

wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

5. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. 

6. Uwzględniany będzie konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 

Zasady spożywania posiłków na stołówce szkolnej 

1. Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w stołówce szkolnej, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii. 

2. Posiłki wydawane będą w systemie zmianowym, zgodnie z opracowanym planem posiłków dla 

poszczególnych klas i spożywane przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. 

3. Posiłki wydaje pracownik obsługi. 

4. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są dezynfekowane przez pracownika obsługi.  

5. W czasie pandemii w stołówce i kuchni obowiązują szczegółowe wytyczne MEIN, MZ oraz GIS 

Rodzice 

1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego 

dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły/oddziału przedszkolnego.  

2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. 

3. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia 

swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie. 

4. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

5. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii 

COVID-19, wypełnić zamieszczone na stronie szkoły Oświadczenie i dostarczyć je wychowawcy 

w pierwszym dniu nauki. 

6. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu 

(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 
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7. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać ręki na powitanie. Powinno 

się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne,  

wychowawcze i opiekuńcze w szkole,  stosując się do opracowanych zasad organizacyjnych związanych 

z pandemią. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by 

chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 

3. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć 

temperaturę w trakcie zajęć. 

Pracownicy szkoły 

1. Podczas kontaktów z nauczycielami, rodzicami, uczniami oraz osobami trzecimi pracownicy mają 

obowiązek zasłaniania ust i nosa. 

2. Podczas wykonywania czynności służbowych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

3. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia 

się COVID-19. 

4. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:  

 Utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy);  

 Dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki; 

 Dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł; 

 Dezynfekcji toalet; 

 Dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie, świetlicy i sali przedszkolnej.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów  

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka  

1. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 

37,5ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się 

z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia 

rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu. 

2. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, 

u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która 

może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce 

w klasie lub sali. 

3. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

4. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, 

w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze 

szkoły. 
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5. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący szkołę. 

6. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach 

niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

7. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

8. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których 

przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien 

przychodzić do pracy. 

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 

i kontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie 

pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112. 

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora 

lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium. 

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne 

i organ prowadzący. 

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać 

w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich 

pracowników oraz rodziców. 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 

1. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, 

wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.  

2. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego 

celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.  

3. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego.  

4. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby, które nie miały 

bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi 
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epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak 

powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała. 

Załączniki – instrukcje 

a) mycia rąk  
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

b) dezynfekcji rąk 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

e) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 
 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

