PROTOKÓŁ SANITARNY LFV
2020/2021
WYTYCZNE - WSZYSCY PRACOWNICY
Główne wytyczne sanitarne
● Pracownicy w wieku powyżej 60 lat i o słabym zdrowiu, powinny ograniczyć ryzyko
zakażenia przez kontakt z innymi osobami obecnymi w placówce. Pracownikom
administracyjnych zalecana jest praca zdalna.
● W przypadku choroby lub niepokojących symptomów
○ nie przychodzą Państwo do pracy
○ informują przełożonych
○ kontaktują się z warszawskim Sanepidem tel. (22) 620 90 01 / 06
○ w razie zaostrzenia symptomów, należy zadzwonić pod numer 999 lub 112 i
poinformować, że mogą Państwo być nosicielem COVID - 19
● Temperaturę u wszystkich pracowników mierzy się rano w chwili przybycia do
placówki i tyle razy, ile jest to potrzebne w ciągu dnia.

Wytyczne ogólne
● W przypadku choroby lub niepokojących symptomów nie przychodzą Państwo do
pracy i informują bezpośredniego przełożonego.
● Należy nosić maskę.
● Należy zadbać o indywidualną dezynfekcję: stanowisko pracy, klawiatura, myszka,
narzędzia pracy, przed ich odłożeniem,
● Należy otwierać okna w celu regularnego wietrzenia pomieszczenia
● Dbać o stosowanie zasad ochrony i zachowania dystansu fizycznego
● Dbać o unikanie wymiany przedmiotów użytku osobistego
● Wietrzyć klasy co najmniej raz na godzinę a zajęcia sportowe prowadzić przy
otwartych oknach
● Ograniczyć przemieszczanie do niezbędnego minimum
● Zgłaszać Dyrekcji wszelkie nieprawidłowości lub możliwości polepszenia organizacji

Przekazać wszystkim pracownikom i wywiesić w przeznaczonych dla nich punktach wejścia do placówki

w placówce.
Po przybyciu do pracy
● Stawiać się do pracy w osobistej maseczce
● Zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły
● Pozwolić zmierzyć sobie temperaturę przez pracownika będącego przy wejściu
● Natychmiast udać się do jednego z punktów powitalnych
● Dokładnie umyć ręce przez 30 sekund
● Założyć maseczkę dostarczoną przez szkołę (lub pozostać w swojej maseczce)
Kiedy zmieniać maskę?
Maski przewidziane są na około 6 godzin użytkowania, jednak należy wymienić maskę
jeżeli:
● ma ślady zużycia
● jest wilgotna lub w sposób szczególny przeszkadza w oddychaniu
● zdjęli ją Państwo z twarzy

Przekazać wszystkim pracownikom i wywiesić w przeznaczonych dla nich punktach wejścia do placówki

