
zARzĄDzENlE NR2'l2oL6

DvRtrronł Zespotu Szt<ot run 4 w Nowytvl,SĄczu

z dnia 8 stycznia 2OL6r.

w sprawie użytkowania zdroju wody pitnejw Zespole Szkół nr 4 vy Nowym Sączu.

Na podstawie 5 2 razporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i:Sportu z dnia 3L grudnia

2OO2 r, W sprawie bezpieczeństwa ihigieny w publicznych iniepublicznych szkołach i
placÓwkach (Dz U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) oraz 5 3 pkt. 5 umowy użyczenia

zawartej w dniu B'01.2016r' w Nowym Sączu pomiędzy,,Sądeckie Wodociągi" sp'z.o.o. z

siedzibą w Nowym Sączu a Zespołem Szkół nr 4 w Nowym Sączu

zarządzam, co następuje:

5r
Za wszystkie sprawy związane z prawidłowym serwisowaniem, dokonywaniem przeglądów,

technicznych, utrzymywaniem nalezytego stanu sanitarnego i korzystaniem ze zdroju wody
pitnejzamontowanegowZespoleSzkółnr4wNowymSączuodpowiedzialnyjestF

G w przypadku jego nieobecności-

9z
Za przeprowadzenie instruktażu dla uczniów oraz personelu szkoły o zasadach właściwego

korzystania ze zdroju wody pitnej odpowiedzialny jest Pan II

53
Za utrzymywanie zdroju wody pitnej w nalezytym stanie sanitarnym odpowiedzialna jest

do ktorej obowiązków należy w szczególności:

1' Przeprowadzenie gruntownego mycie, czyszczenie i dezynfekcji całości urządzeń

dystrybuujących wodę, obejmujące także ich wewnętrzne powierzchnie oraz

instalację wodną _ przed rozpoczęciem roku szkolnego, następnie co dwa miesiącew
czasie jego trwania. :

2' Sprawdzenie każdego dnia nauki szkolnej rano przed przybyciem uczniów stanu

urządzenia ijego bezposredniego otoczenia, zwracając uryagę na obecność wszelkich

zanieczyszczeń, w tym napisów, zacieków, odpadów, kurzu, owadów. Wszelkie

nieprawidłowości i zabrudzenia powinny być niezwtocznie usunięte,

3. Codzienne sprawdzenie działanie urządzenia oraz przepłukanie go, usunięcie wody
pozostającej w urządzeniu w zastoju podczas nocy. Jest to szczególnie ważne po

przerwie weekendowej lu b świątecznej,
4. Codzienne sprawdzenie, czy strumień wody wypływa na wysokość pozwalającą na

swobodne korzystanie z wody przez uczniów, bez dotykania ustami kranu.

5 Codzlenne mycie zewnętrznych powierzchni z zastosowaniem łagodnego środka

myjącego do naczyń kuchennych, a następnie spłukiwane iosuszane. Mycie i

czyszczenie nalezy połączyc z sanityzacją przy użyciu.środka antybakteryjnego,



przeznaczonego do powierzchni kontaktujących się.z żywnością (należy unikac
środków na bazie chloru),

6. Prowadzenie dokurnentacji wykonywanych każdego dnia czynności porządkowych,

5ą

Czynności określone W 5 s powinno przeprowadzać się po uprzednim umyciu rąk,
korzystając z rękawiczek jednorazowych i ubioru ochronnego przeznaczonego wyłącznie do
tego celu,

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem a ,ry.rnTzorsr.

Do wiadomości:

II)


