ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ ВО
УЧИЛНИЦИ,ТОАЛЕТИ И ХОЛОВИ

Работното време на техничкиот персонал започнува во 06:00 часот наутро и и завршува во 18:30 со
точно однапред предвидени работни задачи:



















Отварање прозорци во целото училиште наутро,во текот на наставата и по завршување на истата
Метење на дворот и игралиштето
Местење на сунѓери за дезинфекција на обувките од надворешната страна на влезот и ставање
дезинфекционо средство врз истите пред трите влеза на училиштето,како и на посебниот влез
кој е предвиден за вработените
Проверка и дополнување на средсвото во безконтактните апарати за дезинфекција на рацете кои
се поставени од внатрешната страна на влезовите во училиштето
Бришење на клупите ,катедрата,кваките во училниците се по однапред предвиден и
евидентиран термин неколку пати во текот на денот т.е. во времето кога учениците се на одмор,
со средство за дезинфекција и за истите се обезбедени посебни крпи кои се во различна боја
Бришење на подот во училниците е со однапред предвиден и евидентиран термин со
дезинфекционо средство и за истите се обезбедени посебни кофи и џогери кои ќе служат само
за тие простории
Тоалетите во училиштето се чистат редовно и по однапред предвиден и евидентиран термин но
и секогаш кога за тоа ќе има потреба,со средство за дезинфекција наменето за тоалетите со
посебни кофи и џогери
Пред тоалетите има дежурен хигиеничар кој се грижи за одржување на дистанца помеѓу
учениците при влегување и излегување од истите согласно Протоколот
Ходниците и скалите во училиштето се чистат по однапред предвиден и евидентиран термин со
средство за дезинфекција и посебни кофи и џогери наменети само за истите
Фискултурната сала,соблекувалните(женска и машка) се чистат темелно по секој одржан час со
средство за дезинфекција по точно предвиден и евидентиран термин
За секоја просторија во училиштето која се користи од страна на вработените има посебено
предвиден
и евидентиран термин за чистење и дезинфицирање во зависност од временскиот период кога се
користи
Училиштето има предвидена просторија за изолација,која е исчистена,проветрена и
дезинфицирана и истата ќе биде заклучена.Истата е обележана со налепница
На крајот од работниот ден хигиеничарите темелно го чистат и дезинфицираат целиот училишен
простор,го припремаат за наредниот ден и го заклучуваат училиштето

