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dotycząca

,

BEZPIECZEN STWA

zasad funkcjonowania

oddziału

przedszkolnego i bezpiecznego

przebywania w nim dzieci i pracowników w Szkole Podstawowej nr 2 im
Jakuba Sobieskiego w

Oławie

w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

w roku szkolnym 2020/2021
1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie
(na terenie zakładu pracy) w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Oławie
2. Zakres procedury
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie
świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID19.
3.

Odpowiedzialność

I) Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest
Dyrektor szkoły.
2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez zarządzenie Dyrektora oraz
wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu ..
3) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii
odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą,
a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

I.

Postanowienia ogólne

I. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników
oddziału

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w

2. Od 1 września 2020 roku

oddziały

przedszkolne

świadczących pracę

na terenie

Oławie.

funkcjonują

w systemie stacjonarnym na

terenie szkoły przy uwzględnieniu wytycznych przeciwepidemicznych

Głównego

Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku i Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. Nauczyciele

pracujący

w

oddziale

przedszkolnym

oraz

pracowrncy

obsługi

i administracji realizują swoje zadania zgodnie z przydziałem czynności otrzymanym na
początku

roku szkolnego.

4. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp.,
nie

są

wpuszczani na teren placówki.
II.

Organizacja opieki w oddziale przedszkolnym

1.

Grupa dzieci wraz z opiekunami powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

2.

W miarę

możliwości należy unikać

dziećmi przydzielając

3.

Należy zadbać

rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad

do poszczególnych grup

o to aby sale

były

stałych

nauczycieli.

wietrzone przynajmniej raz na

godzinę,

w czasie

przerwy a w razie potrzeby w czasie zajęć oraz regularnie dezynfekowane.
4.

Powierzchnia

każdego

pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5

dzieci powinna wynosić co najmniej 15m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5
powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega
zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2m2, jednakże powierzchnia
przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2 •

5.

Dzieci nie powinny

przynosić

do

oddziału

przedszkolnego

żadnych

niepotrzebnych

przedmiotów i zabawek.
6.

Należy unikać
zadbać

7.

organizowania

większych

skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu,

o zachowanie maksymalnego odstępu między nimi.

Dzieci, pod nadzorem nauczycieli powinny przebywać na
placówki

korzystając

maksymalnej

świeżym

powietrzu na terenie

z boiska Orlik oraz terenów zielonych przy zachowaniu możliwie

odległości.

8.

Nie należy organizować

żadnych wyjść

9.

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych przygotowują sposoby szybkiej komunikacji

poza teren

szkoły

np. spacer.

z rodzicami np. wykaz telefonów w widocznym miejscu. Rodzice są zobowiązani do
przekazania nauczycielom aktualnych numerów telefonów pod którymi są dostępni .
1O. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący minimum
1,5 metra.
11. Personel kuchenny

me powm1en kontaktować się z dziećmi oraz personelem

opiekującym się dziećmi.

12. Obecność osób trzecich w placówce zostaje ograniczona do niezbędnego minimum,
przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności ( między innymi ochrona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, przeby\\,.anie na terenie placówki tylko osób

zdrowych).
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13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do / ze szkoły

mają

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci

i ich rodziców wynoszący min. I ,5 m.

14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej wyznaczonej
w szkole, jeden rodzic z dzieckiem z rygorystycznym przestrzeganiem obowiązujących
środków

ochrony (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekcja

rąk).

15. W widocznym m1eJscu przy wejściu do budynku umieszczone zostaną informacje
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe/personel szkoły wchodzące
do budynku oraz płyn do dezynfekcji.

16. Do

szkoły mogą uczęszczać

tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę

zakaźną.

17. Każdorazowo ,
nieobecności

przed

pierwszym

przyprowadzeniem

w oddziale przedszkolnym (5 dni z

przyprowadzający

dziecko

wypełnia oświadczenie

warunkach mających wpływ na możliwość

zakażenia

dziecka
rzędu) ,

lub

po

dłuższej

rodzic lub opiekun

o stanie zdrowia oraz innych
Covid- 19.

18. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. Jeśli w domu

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać

19.

dziecka do

Należy ograniczyć

szkoły.

przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum

z zachowaniem wszelkich

środków ostrożności

20. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je

odizolo wać

w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych
osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania
dziecka ze

szkoły.

21. Rodzice z chwilą przybycia dziecka do szkoły na początku roku szkolnego wype łni aj ą
ankietę

dotyczącą

stanu

zdrowia

dziecka

w

której

zawarta

jest

zgoda

rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, j eśli zaistnieje taka
konieczność, w przypadku wystąpienia niepokoj ących objawów chorobowych.

22. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracovmicy szko ł y mają obowiąze k
zachowania wszelkich zasad bezpiecze11stwa poprzez zakrywanie ust i nosa , noszenie

rękawiczek jednorazowych i regul arną dezynfekcję rąk w kontakci e bezpośrednim
z dzieckiem i innymi pracownikami oraz osobami przebywającymi na terenie placówki.
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

III.
1.

wchodzące

Osoby dorosłe

obowiązkowa jest także

2.

szkoły

budynku

do

zdezynfekować

muszą

ręce,

maseczka zakrywająca usta i nos.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, oraz dopilnować aby robiły to dzieci

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza , po skorzystaniu z toalety.
3.

regularnie wykonują prace porządkowe

Pracownicy obsługi

ze

szczególnym

utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania

uwzględnienie

powierzchni dotykowych:

poręczy ,

klamek,

włączników światła,

poręc zy

uchwytów,

krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do
spożywania posiłków.

4. Przeprowadzając

ściśle

należy

dezynfekcję

przestrzegać

zaleceń

producenta

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędne go do

wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni i przedmiotów, tak aby dzieci nie był y
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

narażone

5.

Pracownicy placówki
których nie

usuwają

zdezynfekować

można

systematycznie, dokładnie
6.

Sprzęt

na boisku

7. Personel
środki

a

z sali w której

będzie

czyszczą

sprzęty,

zabawki, przybory sportowe

i dezynfekują.

i pozostali pracownicy zaopatrzeni

ochrony osobistej , jednorazowe
fartuchy z

używane

a

dzieci przedmioty i

regularnie dezynfekowany przez wyznaczonego pracownika.

opiekujący się dziećmi

także

przebywają

długim

rękawiczki ,

rękawem

( do

są

w indywidualne

maseczki na usta i nos,

użycia

w razie

przyłbic e

koni eczno ści

np.

przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka).
8.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych - wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego

9.

mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcj i.

Na terenie szkoły w widocznych miejscach umieszczone są instrukcje in formuj ące
o prawidłowym nakładaniu i zdejmowaniu rękawic, n akładaniu i zdejmowaniu
maseczki.

10. Toalety i pomieszczenia na terenie placówki dezynfekowane są na bi eżąco .
11. Łazienki na terenie szkoły wyposażone są w środki do mycia

rąk , dezynfekcji rąk

na bazie alkoholu (minimum 60%).
12. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej
są

zakońc zeniu

pracO\\nicy zobowi ązani

do umycia i dezynfekcj i rąk.
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13. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo
opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 1.
14. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach
pracowniczych.
15. Kierownik gospodarczy monitoruje wykonanie codzienne prac porządkowych, ze
szczególnym

uwzględnieniem

utrzymania

ciągów

czystości

komunikacyjnych,

dezynfekcji powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach spo żywani a
posiłków.

Szczegółowe

zasady dezynfekcji sprzętów

1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać

zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji
dezynfekcji
2. Pracownicy

sprzętów- załącznik

unikają

nr 2 do niniejszej procedury.

nieuzasadnionego

korzystania

ze

sprzętów

bę dącego

wyposażeniem szkoły.

3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do
dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w magazynie
środków chemicznych.
4. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontakto wą oraz
zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
IV.
1.

Przy organizacji

żywienia

(stołówka,

Żywienie

kuchnia) w placówce, obok warunków

higienicznych wymaganych przepisami prawa

odnoszących się

żywienia

zostają

zbiorowego, dodatkowo wprowadzone

dotyczące

do funkcjono wania

zasady szczególnej

ostrożno śc i

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników (zachowanie w mi arę

możliwości należytej odległości

stanowisk pracy, używanie środków ochrony osobistej

oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów) . S zczegó lną
uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfe kcj i stanowisk

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczy11 stołowych i sztućców.
2.

Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego przeznaczonych.

3.

Wprowadza się zmianowe wydawanie posił ków oraz obowiązkowe czyszczenie blatów

i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć
w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze, mi nimum 60°C lub je wy p arzać.
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m
Dzieci powinny korzystać z innych niż źródełko dystryb utorów wody pod nadzore

4.

opiekuna zachowując szczególne warunki higieniczne.
Postępowanie

V.
1. Do pracy

na

u personelu.

zakażenia

tylko osoby zdrowe bez jakichk olwiek objawó w
zakaźną oraz gdy domow nicy nie przebywają w izolacji

przychodzić

mogą

wskazujących

w przypadku

chorobę

w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W

miarę możliwości

w

pracę

z

dziećmi

nie powinn y

być angażowane

osoby

powyżej

60 lat lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. W szkole wyznacza

się

pomieszczenie IZOLA TKA, w którym

osobę

w razie zdiagnozowania objawó w choroby

i płyn

dezynfekujący.

wyposażone

będzie można odizolować

w

środki

ochrony osobistej

miejscach na terenie szkoły (sekretariat, sala zajęciowa, stołówka,
w przedsionku szkoły, szatnia umieszcza się potrzeb ne numery telefonó w do: organu
nych.
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarn o-epide miologi cznej, służb medycz

4. W widocznych

ia
5. Na terenie placówk i obowiązuje szczegółowa - Procedu ra w przypad ku zarażen
koronawirusem ( załącznik nr. 3)

DYREKTO)ł

Szkoły Po
w

taw_9<vej Nr 2
;1e

mgr Wicsł "' • odzi..riski
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Załącznik

nr 1
Instrukcja mycia

rąk

I. Na zwilżone ręce nałożyć porcję mydła w ilości , która starczy na pokrycie obu dłoni .
o siebie wewnętrznymi powierzchniami

2.

Pocierać ręce

3.

Pocierać wewnętrzną stroną

prawej

dłoni

o

dłoni.

zewnętrzną stronę

lewej

dłoni. Czynność

powtórzyć, zmieniając ręce.

4.

Przepleść między sobą

5.

Spleść

6.

Pocierać okrężnymi

ze

sobą zagięte

palce obu dłoni i pocierać

wewnętrznymi

stronami

ręką

o

rękę.

palce obu dłoni i pocierać palcami o siebie.
ruchami

prawą zamkniętą dłonią

o lewy kciuk.

Czynność

powtórzyć , zmieniając ręce.

7. Pocierać palcami prawej dłoni okrężnym ruchem wewnętrzną stronę lewej dłoni.
Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.

8. Umyć nadgarstki obu dłoni.
9.

Spłukać ręce wodą.

1O. Wytrzeć dłonie jednorazowym ręcznikiem.

Załącznik

nr 2
Instrukcja dezynfekcji

sprzętów

podlegają

1. Dezynfekcji

i powierzchni

wszystkie

pracownika w trakcie pracy, a

sprzęty

także

i

narzędzia,

które

były używane

powierzchnie, jak np. biurka,

stoły,

przez

klamki itp.,

z których pracownik korzystał danego dnia pracy.
2. Pracownik

przystępuje

zachowując

wszelkie

do dezynfekcji w gumowych
środki

ostrożności,

rękawiczkach

przestrzegające

zasady

ochronnych
użytkowania

detergentów.
3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni
do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.

płynem

4. Płyny myjące i dezynfekujące dostępne są dla pracowników w magazynie środków do
zapasów
myjących i do dezynfekcji. Za wydawanie środków i uzupełnianie
odpowiedzialny jest Kierownik Gospodarczy.
5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci
rękawiczki jednorazowe.
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SZKOŁA PODSTAVVuvVA nr 2
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Zalączn ~..ńłdł,i 000704 78 7

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONA WIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID -19
INFORMACJE OGÓLNE
Przez potwierdzony przypadek
informację

rozumiemy

przekazaną

na ten temat

telefonicznie, albo pisemnie (drogą
Dyrekcję Szkoły

potwierdzona przez
Epidemiologiczną
zagrożenia

w

dla innych osób

Oławie ,

także

a

o wystąpieniu zagrożenia,

tradycyjną),

lub

Podstawowej nr 2 w

przebywały

która

szkoły

następnie

Oławie, Powiatową Stację

jednej osoby koronawirusem oznacza

przebywających

dla osób, które w

koronawirusem COVID-19

któremukolwiek pracownikowi

elektroniczną

Oławie. Zakażenie

w

wystąpienia zakażenia

czasowo na terenie

ciągu

na terenie

lub

oddziału

zostanie

Sanitarno wystąpienie

Podstawowej nr 2

poprzedzających powzięcie

14 dni
szkoły

Szkoły

ustnie,

informacji

przedszkolnego .

Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad
szkoły

potencjalnie chorymi u których podejrzewamy

postępowania

wystąpienie

z

dziećmi

/pracownikami

koronawirusa oraz ustalenie

planów higieny w szkole tak, aby zdrowe dzieci i pracownicy pozostający na terenie placówk
i nie
byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej. W widocznych miejscac
h na
terenie

szkoły

postępowania

zapewnienie
nr 2 w

szkoły

zagrożenia

się

w sytuacji

bezpieczeństwa

Oławie.

zdrowego

oraz na stronie internetowej

pracow nikom/

Procedura jest tylko

rozsądku,

pojawienia

do

są

wytyczne

dotyczące

wirusa. Niniejsza procedura ma

obsłudze ,

wytyczną

zamieszczone

uczniom na terenie

postępowania,

Szkoły

na celu

Podstawowej

jednak wszystko jest

kwesti ą

rozmów i współpracy z rodzicami.

1. Poinstruowanie przez Dyrektora Szkoły pracowników, że
niepokojących
pozostać

w

wys tąp ieni a

objawów, pracownicy nie powinni przyc hodzić do pracy. Powinni
domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno -

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym ,
zadzwonić

w przypadku

a w razie pogorszenia się stanu zdrowia

pod nr 112 i poinformować ,że mogą b yć zarażeni koronawirusem .
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2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów
prawa.
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławi e ,
a także rodziców i opiekunów prawnych wychowanków placówki.

w

razie wystąpienia u pracownika szkoły, ucznia niepoko j ących ob jawów chorobowych

sugerujących zakażenie

I) odizolować

koronawirusem Dyrektor placówki powinien :

osobę

u

pracowników i uczniów,

której

wystąpiły

wstrzymać

niepokojące

objawy

od

pozosta łych

przyjmowanie kolejnych grup dzieci na teren

placówki
2) powiadomić Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Oławie o podejrzeniu zakażenia
COVID - 19 i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
3) powiadomić przedstawiciela Organu Prowadzącego Miasta Oławy
4) zaalarmować

wszystkich przebywających na terenie

szkoły,

a

także

osoby

przebywające aktualnie z różnych powodów poza placówką, oraz rodziców lub

prawnych opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie

o bezwzgl ędnej

konieczności odebrania swoich dzieci w ciągu najbliższej godziny,

5) powiadomić uczniów, którzy przebywają na terenie szkoły i oddziału przedszkolnego

o potrzebie zachowania spokoju podczas oczekiwania na odebranie przez rodzicó w
(niedopuszczalne jest samodzielne opuszczenie placówek przez uczniów),
6) zlecić dokonanie gruntownego sprzątania i dezynfekcji

powierzchni dotykO\vych

oraz miejsc w których przebywała osoba u której wystąpiły niepokoj ące objawy
chorobowe.

7) wdrożenie przez Dyrektora szkoły procedur na zalecenie Pai1.stwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Obowi ązki nauczycieli:

Nauczyciel/ pracownik szkoły,
koronawirusem COVID - 19
wytycznych:

który podejrzewa, wystąpienie

u

uczni a zakażeni e

zachowuj ąc środki ostrożności postc;puj e według poni ższych

I) Odizoluj ucznia od innych dzieci, "" specjalnie do tego przeznaczonej sali
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
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2) Niezwłocznie zapewnij uczniowi opiekę.
3) Powiadom telefonicznie Dyrektora Szkoły na wypadek podejrzenia zakażenia.
4) Powiadom telefonicznie (szybka ścieżka dostępu) rodziców /oprawnych opiekunów
o sytuacji zdrowotnej dziecka i zaistniałym zdarzeniu.
5) Zadbaj

O

udzielenie wsparcia uczniowi np. poprzez rozmowę, stworzenie atmosfery

bezpieczeństwa do czasu przyjazdu rodziców.

6) Ściśle przestrzegaj instrukcji mycia i dezynfekcji rąk , noszenia na terenie całego
obiektu maseczki ochronnej (przyłbicy) oraz innych środków ochrony osobistej .
7) Obowiązkowo monitoruj stan swojego zdrowia i w przypadku wystąpienia objawów
zakażenia koronawirusem powiadom niezwłocznie o tym Dyrektora Szkoły i zgłoś się

koniecznie do lekarza.
8)

Przebywając

się

na terenie placówki poruszaj

wyłącznie

tylko

w

ciągach

komunikacyjnych do tego przeznaczonych.
9) Przebywając

z

innymi

i rygorystycznie przestrzegaj
Obowiązki

1)

zachowaj

odpowiedni

dystans

społeczny

wystąpienia

objawów

środków ostrożności

sprzątaj ące go:

personelu

Obowiązkowo

zakażenia

osobami

monitoruj stan swojego zdrowia i w przypadku

koronawirusem powiadom niezwłocznie o tym Dyrektora

Szkoły

i zgłoś

si ę

koniecznie do lekarza.
2)

Przebywając

na terenie placówki poruszaj

się

tylko

wyłącznie

w

cią gach

komunikacyjnych do tego przeznaczonych.
3) Przebywając

z

innymi

i rygorystycznie przestrzegaj

osobami

zachowaj

odpowiedni

dystans

społeczny

środków ostrożności.

4) W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID - 19 na terenie placówki
personel sprzątający zobowiązany jest do dezynfekcji terenu szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowani e

powierzchni, elementów mających kontakt z dłońmi w toaletach, klasach (klamki,
umywalki,

zabawki, poręcze , włączniki światła, uchwyty, poręcze krzese ł

i powierzchnie płaskie w tym blaty w salach i w pomieszczeniach do spoży\lvania
posiłków) .

5) Stosuj środki ochrony osobistej zachowuj ąc przy tym ostrożność

przestrzegaj ąc

obowiązujące instrukcje.
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