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                                                                        Placówki oświatowo wychowawcze 
                                                                                                  (powiat sępoleński) 

 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w związku z rosnącą liczbą 

zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Azji i Europy zaleca podjęcie działań 

edukacyjnych wśród uczniów i młodzieży szkolnej dotyczących podstawowych zasad profilaktyki 

chorób zakaźnych. W działaniach edukacyjnych dzieci i młodzieży proponujemy wykorzystać 

materiały zawarte na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 

Sępólnie Krajeńskim a także umieszczonych na stronie PZH pod adresem - 

https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-swiatowej-organizacji-

zdrowia-who/. Wskazanie uczniom i ich rodzicom właściwych źródeł wiedzy i rzetelne jej 

przekazanie przez pielęgniarkę profilaktyki szkolnej bądź wychowawców pozwoli na właściwe 

postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie bądź chorą.  

Ponadto przekazuje się „Informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia 

koronawirusem z dnia 27.02.2020r.” 

W ostatnim okresie nastąpił także znaczny wzrost zachorowań na grypę i choroby 

grypopodobne w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. 

zgodnie z §  8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach przypomina o konieczności przestrzegania powyższych przepisów tj.: 

1.  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz 

środki higieny osobistej (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy). 

2.  Urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności 

technicznej. 
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Wskazane jest także posiadanie i regularne stosowanie właściwych środków 

dezynfekcyjnych (odkażanie klamek, kurków kranów, ubikacji) w celu eliminacji 

rozprzestrzeniania się chorobotwórczych drobnoustrojów. 

 

 

Załącznik : 

1. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i 

placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 

dnia 27.02.2020r. 
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                                                                                                                   Państwowy Powiatowy  

                                                                                                                                             Inspektor Sanitarny  

                                                                                                                            w Sępólnie Kraj. 
                                                                                                                                                          (podpis nieczytelny) 

                                                                                                                                      mgr inż. Elżbieta Estkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Adresat 

2. A/a. 

 
 


