
Dezynfekcja pomieszczeń, w tym wykładzin instrumentów i pomocy,
lampami UVC (stosowanymi także w szpitalach) oraz ozonatorem -
- o mocy dostosowanej do wielkości pomieszczenia:

1.

1.1. Naświetlanie sal 7 min po każdych zajęciach, raz  dziennie
naświetlanie każdej sali przez 40 min. Raz dziennie naświetlanie
toalet oraz części wspólnych (korytarz). W trakcie naświetlania w
pomieszczeniu nie powinno być osób. Osoba
włączająca/wyłączająca lampę zakłada okulary ochronne. Światło
lampy kierujemy tak, by objęło jak największą część pomieszczenia.
Wychodzimy, zamykamy drzwi i umieszczamy na drzwiach tablicę
informacyjną. Po wyłączeniu lamp wietrzymy pomieszczenie i
dopiero zapraszamy dzieci z kolejnej grupy. Uwaga: lampa emituje
szkodliwe promienie UV. Przed użyciem proszę zapoznać się z
instrukcją obsługi lampy.

1.2. Ozonowanie pomieszczenia i pomocy. Dezynfekcja, sterylizacja
ozonem zabija zarazki, wirusy, pleśnie, grzyby, alergeny,
nieprzyjemne zapachy. Dezynfekujemy powietrze oraz wszystkie
pomoce (piłki, chusty, chusta animacyjna, instrumenty itp.). Podczas
ozonowania pomieszczenia otwieramy szafy, skrzynie itp.
Zamykamy drzwi i okna, na drzwiach umieszczamy tablicę
informacyjną. Ozonator ustawiamy zgodnie z ustalonym za pomocą
dużego pokrętła czasem (0-60 min). Czas ozonowania zależy od
objętości pomieszczenia do sterylizacji (dezynfekcji):

50 m³ - 7 min
100 m³ - 15 min
150 m³ - 22 min
200 m³ - 30 min
300 m³ - 45 min

Standardowy czas ozonowania wynosi 7 minut. 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY DOTYCZĄCE
DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POMOCY W
AUTORSKIEJ SZKOLE MUZYKI ALLEGRETTO



Po zakończeniu pracy generatora należy przewietrzyć pomieszczenie przez
30-60 min i dopiero można zaprosić do sali kolejną grupę.
Na koniec każdego dnia uruchamiamy ozonator w części wspólnej (korytarz)
i ustawiamy pokrętło na 20 min. Po powrocie do szkoły kolejnego dnia rano
dokładnie wietrzymy pomieszczenie.

Uwaga: Surowo zabrania się osobom pracującym przebywania
w  pomieszczeniu z wysokim stężeniem ozonu. Zabrania się dotykania
ozonatora w jakikolwiek sposób, gdy działa.

2. Zmniejszenie ilości pomocy używanych przez dzieci na zajęciach.        
 Wszystkie używane pomoce zostają zdezynfekowane.

3. Przerwy pomiędzy zajęciami na wietrzenie i dezynfekcje. Przerwa min. 10
minut na każdą salę. Umożliwi to także spokojną wymianę grup.

4. Środki dezynfekujące do rąk na bazie alkoholu - przy wejściu
oraz  w  toalecie. Raz dziennie dezynfekowanie klamek, poręczy oraz
włączników (przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności).


