
Załącznik nr 3 

do ZARZĄDZENIA NR 5/2020  

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 5 W SZAMOTUŁACH 

 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE SPRZĄTANIA I DEZYNFEKCJI 

DLA PRZEDSZKOLA NR 5 W SZAMOTUŁACH 

W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO  (COVID-19). 

 

 

 

§ 1 

Pomieszczenia przedszkola oraz sprzęty na placu zabaw czyszczone i dezynfekowane są 

według harmonogramu: 

 

Lp. Pomieszczenie  Procedury sprzątania i dezynfekcji Częstotliwość 

czynności 

Osoba 

odpowiedzialna 

1. Sala zabaw, 

korytarze  

Sprzątanie pomieszczeń i ciągów 

komunikacyjnych, wietrzenie 

Wietrzenie sal 

 

Dezynfekcja wszystkich powierzchni 

dotykowych: klamek, włączników 

światła, uchwytów, krzeseł, blatów itp. 

Oraz zabawek używanych przez dzieci 

 

Dezynfekcja stolików oraz krzeseł w 

części przeznaczonej do spożywania 

posiłków 

 

 

1raz dziennie 

 

Co godzinę 

 

1 raz dziennie 

Oraz za każdym 

razem jeśli 

zajdzie taka 

potrzeba 

Po każdym 

posiłku 

woźne 

2. Łazienki i 

toalety dla 

dzieci i 

personelu 

Sprzątanie,dezynfekcja, wietrzenie 1 raz dziennie woźne 

3. Gabinet 

logopedyczny i 

rehabilitacyjny 

Sprzątanie po zakończeniu zajęć, 

wietrzenie 

Dezynfekcja pomocy, powierzchni 

dotykowych 

1 raz dziennie 

 

Po 

każdorazowym 

korzystaniu 

przez dziecko 

woźne 

4. Kuchnia, 

magazyny i inne 

pomieszczenia 

kuchenne 

Sprzątanie i dezynfekcja powierzchni 

dotykowych, wietrzenie 

 

Mycie poszczególnych stanowisk pracy 

1 raz dziennie po 

zakończeniu 

pracy 

Po 

każdorazowym 

użyciu 

Kucharki i 

pomoce kuchenne 

5. Plac zabaw Mycie z użyciem detergentów lub 

dezynfekcja używanych przez dzieci 

1 raz dziennie po 

rozejściu się 

dzieci 

woźny 



sprzętów i zabawek oraz furtki 

wejściowej 

6. Wejście do 

przedszkola 

Sprzątanie , dezynfekcja Po przyjęciu 

dzieci i 

odebraniu przez 

rodziców 

woźne 

7. Pokój 

nauczycielski, 

szatnia 

personelu 

Sprzątanie i dezynfekcja 1 raz dziennie 

oraz w razie 

potrzeby 

woźne 

8. izolatka Sprzątanie i dezynfekcja, wietrzenie 1 raz dziennie 

oraz w razie 

potrzeby 

woźne 

9. Gabinet 

dyrektora i 

gabinet 

intendenta 

Sprzątanie i dezynfekcja, wietrzenie 1 raz dziennie 

oraz w razie 

potrzeby 

woźne 

10. Poręcze przed 

wejściem 

głównym i 

bocznym do 

przedszkola 

Mycie z użyciem detergentu lub 

dezynfekcja 

1 raz dziennie 

oraz w razie 

potrzeby 

woźny 

 

 

§ 2 

 

Czynności dokonywane są przez wyznaczone do tego osoby z personelu przedszkola oraz 

dokumentowane każdorazowo po wykonaniu czynności i potwierdzone podpisem, według 

poniższych wzorów: 

 

1. Dla kuchni, magazynów i innych pomieszczeń kuchennych 

 

Wykaz czynności sprzątania i dezynfekcji wykonanych w kuchni, magazynach i innych  

pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu nr 5 w Szamotułach 

Data Godzina  Wykonane 

czynności 

Podpis  

    

 

 

2. Dla pozostałych pomieszczeń  

Wykaz czynności sprzątania i dezynfekcji wykonanych pomieszczeniach  w Przedszkolu nr 

5 w Szamotułach 

Pomieszczenia przedszkola 

Data Godzina  Wykonane 

czynności 

Podpis  

    

 



Łazienki i toalety 

 

Data Godzina  Wykonane 

czynności 

Podpis  

    

 

 

3. Plac zabaw i poręcze zewnętrzne 

Wykaz czynności sprzątania i dezynfekcji placu zabaw i poręczy w Przedszkolu nr 5                            

w Szamotułach 

Data Godzina  Wykonane 

czynności 

Podpis  

    

 

 


