Procedura organizacji pracy i funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej
w związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 w roku szkolnym 2021/2022
1. Zajęcia lekcyjne odbywają się w formie stacjonarnej, wg ustalonego planu lekcji.
2. Z uwagi na niewystarczającą ilość sal lekcyjnych i wiele grup międzyoddziałowych zajęcia będą odbywać się w
różnych salach zgodnie z obowiązującym planem lekcji z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
4. Do pracy może stawić się pracownik bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
5. Na terenie szkoły - w gabinecie pielęgniarki (na parterze) zorganizowano izolatorium, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
6. W przypadku podejrzenia wystąpienia u ucznia objawów SARS-CoV-2 nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem
szkoły. Wyznaczona przez dyrektora osoba z zachowaniem zasad związanych z bezpieczeństwem zajmie się
uczniem do czasu przybycia rodziców. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają pomieszczenie, które
jest dezynfekowane i dokładnie wietrzone.
7. Pracownik szkoły, który zaobserwował u siebie jeden z objawów mogący świadczyć o zarażeniu wirusem SARSCoV-2 niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły. Dyrektor zapewnia opiekę uczniom, z którymi
nauczyciel prowadził zajęcia i zleca dokonanie dezynfekcji pomieszczeń. Pracownik szkoły udaje się do
izolatorium i tam podejmowane są działania adekwatne do zaistniałej sytuacji i zgonie z obowiązującymi
wytycznymi.
8. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku szkoły, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się
do osób, które miały kontakt z zakażonym.
9. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania pomiaru temperatury u ucznia/pracownika wykazującego
objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pomiaru temperatury wykonuje się termometrem bezdotykowym.
10. W przypadku stwierdzenia temperatury 38°C i wyższej ob. owiązuje postępowanie jak przy stwierdzeniu jednego
z objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
11. Przy wejściach do budynku umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
12. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch jednostronny – klatka schodowa od strony portierni dla kierunku –
góra, klatka schodowa od strony sali gimnastycznej dla kierunku – dół.
13. W związku z brakiem możliwości zachowania bezwzględnego dystansu społecznego między osobami
przebywającymi na terenie szkoły, w przestrzeni wspólnej obowiązuje powszechny obowiązek zasłaniania ust
i nosa.
14. Uczniowie i pracownicy mają obowiązek częstego mycia rąk i ich dezynfekcji oraz ochrony podczas kichania
i kaszlu.
15. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy drzwiach
wejściowych.
16. Przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do zdezynfekowania rąk. Płyny
dezynfekujące znajdują się w dozownikach umieszczonych na ścianach korytarzy oraz w salach lekcyjnych.
Zaleca się ponadto posiadanie przy sobie własnych środków do dezynfekcji rąk.
17. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym.
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
19. Niezbędna wymiana materiałów dydaktycznych pomiędzy nauczycielem a uczniami odbywa się ze szczególnym
zachowaniem zasad higieny (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
20. W salach informatycznych uczniowie są zobowiązani pracować w rękawiczkach jednorazowych.
21. Dezynfekcja stołów i sprzętu komputerowego odbywa się po zakończonych zajęciach w danym dniu.
22. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, tereny zielone, dziedziniec i boisko szkolne z
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

23. Zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. na otwartej przestrzeni terenu szkoły lub
poza szkołą.
24. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum korzystanie ze sprzętu na zajęciach wychowania fizycznego.
25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy
ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
26. Organizację zajęć wychowania fizycznego oraz zasady dezynfekcji sprzętu określa odrębny regulamin.
27. W sali gimnastycznej podłoga jest myta detergentem lub dezynfekowana po każdym dniu zajęć.
28. W szkole regularnie wietrzy się pomieszczenia, czyści je i przeprowadza dezynfekcje. Dodatkowo specjalistyczna
firma przeprowadza zabiegi dezynfekcyjne metodą opryskową z wykorzystaniem preparatu fumigującego według
określonego harmonogramu.
29. Nauczyciele są zobowiązani do każdorazowej dezynfekcji rąk lub stosowania rękawiczek przy korzystaniu
z klawiatury komputera podczas zajęć - płyn dezynfekujący oraz papier znajduje się na biurku nauczyciela.
Nauczyciel po zakończonych zajęciach w danej sali jest zobowiązany zdezynfekować klawiaturę oraz mysz
komputerową (przy wyłączonym komputerze).
30. Zaleca się uczniom spędzanie przerw międzylekcyjnych na dziedzińcu szkolnym. W tym czasie odbywa się
gruntowne wietrzenie sal lekcyjnych. Nauczyciel po skończonej lekcji otwiera okna w sali w celu dokładnego jej
przewietrzenia.
31. Części wspólne i korytarze wietrzy się podczas trwania zajęć lekcyjnych, a także podczas przerw, o ile pozwala na
to stan pogody w danym momencie.
32. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować są
usunięte lub ograniczony jest do nich dostęp.
33. Czyszczenie urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcja, odbywa się na bieżąco.
34. Czyszczenie i dezynfekcja klamek, poręczy i innych powierzchni dotykowych w częściach wspólnych odbywa się
na bieżąco.
35. Po zakończeniu zajęć w danym dniu dezynfekowane są powierzchnie dotykowe - blaty ławek, krzesła uczniów,
biurko i krzesło nauczyciela, klawiatura oraz włączniki.
36. Zasady pracy i korzystania z biblioteki szkolnej określa odrębny regulamin.
37. Korzystanie ze wspólnej szatni szkolnej odbywa się z zachowaniem ogólnych zasad higieny, w szczególności
z zachowaniem dystansu.
38. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie na terenie szkoły osób postronnych.
39. Osoby postronne bez objawów chorobowych są zobowiązane do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk
i przebywania wyłącznie we wskazanych obszarach.
40. Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych środków do zasłaniania nosa i ust oraz rękawiczek
jednorazowych.
41. W razie braku ww. środków szkoła udostępni je osobie, po zgłoszeniu się w sekretariacie szkolnym.
42. W miarę potrzeby szkoła zapewni pracownikom maseczki i rękawiczki jednorazowe.
43. Możliwe jest stosowanie dodatkowych środków ochrony osobistej.
44. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami
przewlekłymi.

