
 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach 
z klasami integracyjnymi 

 

 

1 | S t r o n a  

 

 

REGULAMIN DEZYNFEKCJI PRZYRZĄDÓW, URZĄDZEŃ I 

SPRZĘTÓW BĘDĄCYCH W WYPOSAŻENIU SALI GIMNASTYCZNEJ 
 

 

1. Niniejszy regulamin odnosi się do przyrządów i sprzętów będących na wyposażeniu 

sali gimnastycznej dużej i małej oraz salki do ćwiczeń fitness.  

2. Przez dezynfekcję rozumie się postępowanie mające na celu maksymalne 

zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Jako środki 

dezynfekujące stosuje się środki spełniające jednocześnie wszystkie poniższe warunki: 

a. mają działanie grzybobójcze; 

b. mają działanie bakteriobójcze; 

c. mają działanie wirusobójcze. 

3. Do przeprowadzenia dezynfekcji Dyrektor Szkoły wyznacza pracownika 

odpowiedzialnego za jej przeprowadzenie oraz nadzór nad środkami dezynfekującymi. 

4. W razie nieobecności w/w pracownika Dyrektor Szkoły wyznacza inną osobę. 

5. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzanie dezynfekcji zobowiązany jest do 

dokładnego zapoznania się ze sposobem użycia środków. 

6. Środki dezynfekujące muszą być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Środki 

dezynfekujące muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH).  

7. Do przechowywania środków dezynfekujących jest wyznaczone pomieszczenie, do 

którego nie mają dostępu osoby postronne. W pomieszczeniu do przechowywania 

środków dezynfekujących należy zachować opakowania, na których musi się 

znajdować instrukcja postępowania w razie sytuacji nieprzewidzianych (np.: 

połknięcie, zetknięcie z oczami, wystąpienia objawów alergicznych itp.). 

8. Dezynfekcji podlegają: 

a. materace, 

b. część miękka skrzyń gimnastycznych, 

c. część miękka kozłów gimnastycznych, 

d. elementy miękkie przyrządów gimnastycznych (atlas, ławeczki gimnastyczne – 

fitness, siedziska innych przyrządów gimnastycznych /rower, wiosła, itp.), 

e. piłki lekarskie. 

9. Dezynfekcja przeprowadzana jest jeden raz w miesiącu w dniu poprzedzającym dzień 

wolny od zajęć (np. piątek). Dezynfekcja musi być przeprowadzana w czasie,  

w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, rekreacyjne i inne na salach 

gimnastycznych. 

10. Wszystkie zabiegi dezynfekcji podlegają ewidencji. Ewidencji dokonuje pracownik 

wyznaczony przez Dyrektora Szkoły i wymieniony w punkcie 3 niniejszego 

regulaminu. Ewidencji procesu dezynfekcji dokonuje się wg następującego wzoru: 

a. data wykonania zabiegu; 

b. użyty środek; 

c. imię i nazwisko osoby przeprowadzającej dezynfekcję; 

d. podpis osoby przeprowadzającej dezynfekcję. 

11. Ewentualne przerwy w zajęciach dydaktycznych (np. wakacje) nie zwalniają  

z przeprowadzenia zabiegów dezynfekcji. Zabiegi dezynfekcji podlegają 

monitoringowi. Do monitoringu oraz kontroli wykonanych zabiegów zobowiązany 

jest Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona. Procesu monitorującego 

w/w osoby dokonują przynajmniej raz na kwartał. 
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12. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona 

może zlecić dodatkowe przeprowadzenie procesu dezynfekcji. O zwiększenie 

częstotliwości wykonywania zabiegów dezynfekcji mogą wystąpić nauczyciele 

wychowania fizycznego w razie stwierdzenia takiej konieczności. 

13. Z regulaminem zostają zapoznani wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły, 

pracownicy administracji i obsługi szkoły.  
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