
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKU  

ZSP NR 14 WE WROCŁAWIU 

• Na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie osoby dyżurujące oraz upoważnione przez Dyrektora.  
• Należy bezwzględnie zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy (1,5 - 2 m). 
• Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki mają obowiązek zdezynfekować ręce  środkiem na bazie 

alkoholu (min. 70%). Dozowniki zlokalizowane są przy wejściach do budynku. 
• Pracownicy dyżurujący mają obowiązek regularnie napełniać dozowniki płynem do dezynfekcji. 
• W trakcie pracy jak najczęściej myć dłonie wodą z mydłem zgodnie z wywieszonymi instrukcjami.  
• Podczas pracy:  

 
Podczas powitania unikać uścisków i podawania dłoni. 

NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i 
oddychania.  

NIE ma konieczności noszenia maseczek ochronnych w miejscu pracy jeżeli zachowujemy podstawowe 
zasady bezpieczeństwa (odstęp od innych osób, dezynfekcja lub mycie rąk, dezynfekcja powierzchni). 

Każdorazowo po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. 

• Dołożyć wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne: 

- powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty 
(np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane 
wodą z detergentem. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie 
dezynfekowane przed i po zakończeniu pracy; 

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i 
starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem; 

- pomieszczenia w których przebywają pracownicy, lub które są wykorzystywane w trakcie pracy 
powinny być jak najczęściej wietrzone; 

• Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 70%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się 
zarazków, w tym wirusów 

Osoby mające lub mogące mieć kontakt z osobami zarażonymi mają obowiązek zgłosić ten fakt Dyrekcji 
Zespołu, a następnie przez kolejne 14 dni muszą pozostać w domu i kontrolować swój stan zdrowia 

(codzienny pomiar temperatury, samoobserwacja pod kątem występowania objawów grypopodobnych 
takich jak złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). 

Pracownik w sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19 zobowiązany jest wykonywać pracę w sposób zgodny z 
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie 

poleceń i wskazówek pracodawcy i przełożonych. Dodatkowo pracownik jest zobowiązany współdziałać z 
pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

ZASADY BEZPIECZNEGO NOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ W  

CZASIE ZAGROŻENIA COVID-19 



 

INSTRUKCJA NOSZENIA MASKI OCHRONNEJ 

ZASADY UŻYWANIA MASKI OCHRONNEJ: 
• załóż maskę tak, aby szczelnie przykryć usta i nos 
• podczas używania unikaj dotykania maski; jeśli to zrobisz, umyj ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj 

je środkiem na bazie alkoholu (min. 70%) 
• wymień maskę na nową, gdy tylko poczujesz, że stała się wilgotna 
• po każdym dotknięciu zużytej maski, umyj lub zdezynfekuj ręce 
• nie używaj ponownie masek jednorazowego użytku 
• noszenie maski jest efektywne tylko wtedy, gdy dbasz o jednoczesną higienę rąk 

 

 

 
ZASADY NOSZENIA RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH 

• Na powierzchni rękawiczek mogą znajdować się drobnoustroje, dlatego pamiętaj, aby w trakcie 
robienia zakupów nie dotykać twarzy, a w szczególności oczu, nosa i ust. Nie należy również dotykać 
własnych rzeczy, jak np. telefon. 



• Zdejmując rękawiczki, zachowaj ostrożność i zrób to w prawidłowy sposób, zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną poniżej. Jest to bardzo ważne, przede wszystkim dlatego, aby nie przenieść 
drobnoustrojów znajdujących się na brudnych rękawiczkach na dłonie. 

• Zaraz po zdjęciu rękawiczek, wyrzuć je do kosza i dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce preparatem 
zawierającym min. 60 proc. alkoholu. 

• Pamiętaj, nie używaj ponownie użytych rękawiczek jednorazowych (jak sama nazwa wskazuje – są 
jednorazowe). 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDEJMOWANIA RĘKAWIC 

 

 

 

Pamiętaj, że samo noszenie rękawiczek jednorazowych nie zapewni Ci pełnej ochrony przed zakażeniem. 
Nie powinno zastąpić mycia lub dezynfekcji rąk. Nie należy zapominać o pozostałych środkach 

zapobiegawczych. 

 

 

 

 

ZASADY NOSZENIA PRZYŁBICY OCHRONNEJ 

 

Przyłbica ochronna – jest to regulowana, przezroczysta maska ochronna.  



Przyłbica jest skuteczną i łatwą w użyciu osłoną na twarz, pozwalającą na zminimalizowanie ryzyka kontaktu z 
wirusami, zarazkami lub bakteriami. Skutecznie chroni usta, oczy i nos. Jest odporna na środki dezynfekujące, 
również te zawierające alkohol i łatwa w czyszczeniu.  

Maska składa się z przezroczystej przyłbicy z tworzywa sztucznego oraz regulowanego paska mocującego 
osłonę na głowie. Maska jest wygodna, ma lekką konstrukcję, swobodnie nosić ją można przez wiele godzin. 
Jest wielokrotnego użytku. Można nosić ją razem z okularami. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO NOSZENIA PRZYŁBIC 

 

• Przed montażem i założeniem przyłbicy należy zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym 
• Przy pierwszym użyciu przyłbicy musimy ją złożyć zgodnie z dołączoną przez producenta instrukcją 

montażu 
• Po złożeniu i przy każdym kolejnym założeniu na głowę dostosowujemy paski regulujące do rozmiaru 

głowy. Prawidłowo założona przyłbica powinna trzymać się stabilnie na głowie i nie przesuwać podczas 
wykonywania ruchów.  

• Przed i po każdym użyciu należy całą przyłbicę wyczyścić przy pomocy delikatnej szmatki i środków do 
dezynfekcji lub przy zastosowaniu detergentów na bazie alkoholu. 

Przyłbica nie zastępuje maseczki ochronnej, ale ją uzupełnia, w szczególności chroniąc twarz przed 
bezpośrednimi kroplami np. przy kaszlu innej osoby. Pomaga również w powstrzymaniu odruchu 

dotykania twarzy. 

 

                 


