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Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, z uwagi na moŻliwości

wystąpienia zwtększonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne' zwraca się

z prośbą aby uczulió dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych odnośnie stosowanię

odpowiedniej profilaktyki przeciw grypie oraz wzmoŻyó nadzor nad zapewnieniem przez

placówki dostępu do ciepłej wody i środków higieny osobistej w sanitariatach.

Należy zwrócić uwagę aby:

przez co najmniej 20 minut,

codziennie zmryaó środkami czystości (ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego,

zmientanąpo umyc iu każde go pomieszczenia),

po zakończeniu zajęc pomieszczenia wyłozone wykładzinami dy'lvanowymi po opuszczeniu

przez uczniów, codziennie dokładnie odkurzaó i przecierac na wilgotno z uŻyctem detergentu,

zapewnic uczniom dostęp do ciepłej wody,

sanitariaty naleŻy 2 razy dziennie zmywaÓ środkami czystościowymi (wszystkie

powierzchnie, klamki, kurki w bateriach przy umyłValkach)'

sanitariaty zaopatrzyć w środki higieniczne (płynne mydło z dozownikiem, ręczniki

papierowe lub suszarki do rąk, papier toaletowy),



kosze na śmięci z zamknięciem (pokrywk{ oprózniaÓ zaruz po zakonczeniu zajęć, lub w

zaleŻności potrzeb, wietrzyc puste sale lekcyjne podczas każdej krótkiej przerwy prZęZ co

najmniej 5 minut' a podczas długiej co najmniej 10 minut,

uczulaó dzieci i rodziców, aby w razie wystąpienia objawów grypopodobnych pozostaó w

domu, a w pvypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia w szkole natychmiast

umieścić go w oddzielnym pomieszczeniu do momęntu odebrania przezrcdziców,

w salach lekcyjnych zapewnió awaryjne chusteczki jednorazowe dla uczniów, przypominać

uczniom o myciu rąk (po przyjściu do szkoły, skorzystaniu z toalety, przed i po spożyciu

posiłku, po kichaniu i kasłaniu orazw innych sytuacjach w miarę potrzeb)'

młodszym dzieciom zademonstrować prawidłową technikę mycia rąk - dwukrotnie

namydlając dokładnie dłonie i nadgarstki spłukując ciepłą wodą przez około 20 sekund (czas

trwania jednej zwrotki piosenki ,,Wlazł kotek na płotek''),

w miarę mozliwości codziennie organizowac zajęcia na świeżym powietrzu.

2 
ffQuut/,łht 

ł


