
Подготвување на училиштето
да ги прими учениците и

вработените

Oдржувањето на хигиената во училиштата влијае врз безбедноста и академскиот успех на
учениците. Со унапредување на стандардите и процедурите за одржување на хигиената,
училиштето создава услови за подобар наставен процес и учење. Затоа училиштето треба
темелно да се исчисти, а потоа да се дезинфицира. 

ПРОЦЕДУРИ кои треба да се запазат при чистењето на секој дел од училиштето се:

ВЛЕЗОВИ И ХОЛОВИ

Исчистете ги вградените решетки на влезот

Истресете и исперете ги чергите со средство

Изметете внатре и надвор од влезот
 
Исчистете ја влезната врата

Избришете ги:
кваките на влезната врата
подовите со влажен џогер и неутрално средство
подовите со средство за дезинфекција

Ставете го знакот за лизгав под 

Дезинфицирајте го целиот простор

УЧИЛНИЦИ

МИЈАЛНИЦИ И ЧЕШМИ
ВО УЧИЛНИЦИТЕ

Исчистете ги мијалниците со крпа и средство

Избришете ги чешмите со влажна, потоа со сува крпа

Исчистете ги одводите 

Пуштете ја водата да тече за да видите дали
функционира чешмата 

Дополнете ги садовите за течен сапун 

Дезинфицирајте го мијалникот по завршување на
постапката за чистење 

Испразнете ги сите корпи за отпадоци 

Избришете ги:
вратите и кваките со благо средство
справите, душеците, топките и друга спортска
опрема со благо средство
подовите со сува крпа/џогер
подовите со влажен џогер и неутрално средство
стаклата од прозорците

Избришете ги и дезинфицирајте ги прекинувачите

Дезинфицирајте го целиот простор

СПОРТСКА САЛА

Испразнете ги корпите за отпадоци

Избришете ги:
вратите и кваките
компјутерите, мониторите, тастатурите, глувчињата
клупите, столчињата, шкафчињата и полиците
подовите со сува крпа/џогер
подовите со влажен џогер и неутрално средство
стаклата од прозорците

Избришете ги прекинувачите за светлина

Дезинфицирајте го целиот простор



ТОАЛЕТИ

1. Затворете го тоалетот за употреба

2. Ставете го знакот за лизгав под

3. Испразнете ги корпите за отпадоци

4. Избришете ги вратите и кваките со благо
    средство

5. Исчистете ги дамките од ѕидот, ако е потребно

6. Исчистете го подот со метла и соберете ја
    нечистотијата со лопатка за смет

7. Пуштете вода во тоалетите, исчистете ја
    школката со четка и средство за чистење и
    повторно пуштете вода

8. Прснете од средството за дезинфекција околу
    школката и на капакот (доколку не станува
    збор за „чучавец“, кога е потребно да се
    дезинфицира поголемо подрачје)

Хигиеничарите мора да носат опрема
за заштита при работа, особено:

ракавици заштитни маски

работно одело
и обувки

заштитни очила
(кога се чистат простории
или предмети на висина

над главата)

ЧИСТИТЕ УЧИЛИШТА СЕ
ИНВЕСТИЦИЈА ВО ЗДРАВА

СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ

mcgo.mcec.mk mcgo_mcec_mkwww.mcgo.org.mk

Чистите училишта ги поттикнуваат учениците да ја одржуваат хигиената со што се
зголемува чувството на гордост, позитивна енергија, одговорност, заедништво,
соработка, почит кон себе, кон другите и кон средината што нè опкружува!

  9. За писоарите повторете ги чекорите 7 и 8

10. Исчистете ги мијалниците со четка и средство

11. Дезинфицирајте ги мијалниците со средство

12. Испрскајте малку средство за чистење прозорци
      на огледалата и избришете ги со сува и мека крпа

13. Избришете ги чешмите со влажна крпа, прснете   
      средство за дезинфекција и избришете ги
      чешмите и славините со сува крпа

14. Дополнете тоалетна хартија и хартиени бришачи

15. Дополнете ги апаратите за течен сапун

16. Избришете ги и дезинфицирајте ги прекинувачите
      за светлина

17. Дезинфицирајте го целиот простор по
      завршување на постапката за чистење


