PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESKU
W CZASIE EPIDEMII COVID-19

I.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59
ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),
6. Wytyczne MEN, MZ i GIZ dla publicznych i niepublicznych szkół I placówek od 1 września
2020 r.

II.

Wytyczne do pracy i organizacji zajęć w budynku szkoły:
1. W szkole obowiązuje dokument pt. „Procedury funkcjonowania LO w Lesku w czasie
epidemii COVID-19 od 1 września 2020 r.”, obejmujący wewnętrzne zasady postępowania
w razie zagrożenia, uwzględniający zalecenia wskazane w wytycznych MEN, MZ i GIS oraz
aktualnych przepisach prawa .
2. Uczniowie i rodzice zostaną poinformowani o obowiązujących procedurach przed powrotem
do szkoły od 1 września br., a także podczas pierwszych zajęć z wychowawcami klas.
Procedury są również dostępne na stronie internetowej szkoły.
Rada Pedagogiczna, |pracownicy administracji i obsługi, Rodzice uczniów i uczniowie
zobowiązani są do zapoznania się z „Procedurami funkcjonowania LO w Lesku w czasie
epidemii COVID-19 od 1 września 2020 r.” oraz otrzymają do podpisania Deklaracje nr1, 2,3.
3. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez nauczycieli i uczniów maseczek
pod warunkiem zachowywania dystansu społecznego. Zaleca się zakładanie maseczek
podczas przerw lekcyjnych oraz podczas podchodzenia ucznia do tablicy.
4. Jeśli rodzice lub prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki
lub przyłbicy, zapewniają wymienione środki ochrony osobistej we własnym zakresie.
5. Do szkoły mogą uczęszczać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie, którzy korzystają z bursy szkolnej i wyjechali
do domu na weekend, po powrocie do szkoły nie mogą wykazywać żadnych objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
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Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zaleceń lekarskich, które określają czas
nieposyłania ich dziecka do szkoły, jeśli wcześniej chorowało, podlegało kwarantannie
lub izolacji.
Po przebytej chorobie – Covid19 rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia jego dziecka umożliwiający
uczestnictwo w zajęciach szkolnych.
Przy obu wejściach do budynku szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
Przy wejściach do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
W szkole w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są grafiki z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje
dezynfekcji.
Zobowiązuje się uczniów i pracowników szkoły do dezynfekowania rąk każdorazowo podczas
wejścia do szkoły oraz przed każdą lekcją, przed wejściem do klasy.
Wyznaczony pracownik szkoły w dowolnym czasie ma prawo dokonać pomiaru temperatury
uczniów na terenie szkoły.
Zobowiązuje się wszystkie osoby trzecie, w tym rodziców uczniów, wchodzące do
szkoły do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa,
przebywania jedynie w wyznaczonych miejscach oraz zachowywania dystansu społecznego.
W miarę możliwości w szkole organizuje się pracę w taki sposób, jaki pozwala na
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie, szczególnie
w miejscach wspólnych. Jednocześnie ogranicza się gromadzenie uczniów na terenie
placówki.
W szkole obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowywanie dystansu społecznego.
Pomieszczenia szkolne, zwłaszcza sale lekcyjne i sportowe oraz bibliotekę, wietrzy się
co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, każdorazowo po zajęciach z młodzieżą,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Często wietrzy się także korytarze i inne części
wspólne.
W salach lekcyjnych oraz w innych przestrzeniach wspólnych zachowane są podwyższone
rygory bezpieczeństwa i higieny. Na bieżąco przeprowadzana jest dezynfekcja sal lekcyjnych
(przedmiotów i sprzętów znajdujących się w nich), korytarzy, klatek schodowych, pokoju
nauczycielskiego, sekretariatu, biblioteki, obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń.
Po skończonej 1 i 2 lekcji nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dezynfekcji
stolików, klamek i krzesełek. Po lekcji 3 dezynfekcję przeprowadza wyznaczony pracownik.
( p. I i II -woźny; p. III- konserwator. Od 4 przerwy dezynfekcję przejmują panie sprzątające).
W szkole jest prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku szkolnym. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
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23. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie korzystają jak najczęściej z boiska
szkolnego oraz przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
24. Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględnia się
odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
25. W szkole podczas epidemii obowiązują odrębne zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz
godziny jej pracy, upowszechnione wśród uczniów i pracowników.
26. Szkoła zapewnia możliwość szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów,
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (komunikator dziennika
elektronicznego, kontakt telefoniczny i mailowy).
27. W szkole ustalone zostają we współpracy z pielęgniarką szkolną i upowszechnione, zasady
korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające
wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
28. W szczególnych sytuacjach decyzję dotyczącą postępowania podejmuje dyrektor szkoły.

III.

Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem
koronawirusem lub choroby Covid-19

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji.
2. Przy wejściu do budynku (przedsionek) uczniom mierzona jest temperatura termometrem
bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik
(woźny/wyznaczony nauczyciel) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (osłona twarzy i nosa,
rękawiczki). W przypadku stwierdzenia temperatury wyższej niż 37,5○C, rodzic zobowiązany
jest zabrać ucznia niepełnoletniego do domu.
3. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych przez pracownika, który dokonuje
pomiaru temperatury, pracownik nie wprowadza ucznia do szkoły. Następnie niezwłocznie
informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor/pedagog szkolny/wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/prawnym
opiekunem dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację
zwrotną dotyczącą stanu zdrowia dziecka.
5. Rodzic ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest do jego odbioru ze szkoły (rekomendowany
jest własny środek transportu).
6. W przypadku wystąpienia u ucznia/pracownika objawów mogących wskazywać na infekcję
dróg oddechowych w czasie zajęć zostają oni natychmiast odizolowani od innych osób przez
wyznaczonego pracownika (pielęgniarska szkolna, pedagog szkolny, inny wyznaczony
nauczyciel) wyposażonego w przyłbicę lub maskę, fartuch i rękawiczki.
7. Obszar, w którym przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy
poddać dezynfekcji zgodnie z zaleceniami wydanymi przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
8. Szkolne izolatorium nr 1 znajduje się na II piętrze, a nr 2 na III.
9. W przypadku typowych objawów choroby Covid 19 zarówno u ucznia i pracownika dyrektor
zawiadamia także Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i organ prowadzący
o zaistniałej sytuacji.
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9. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w szkole rodzica/opiekuna prawnego
dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd
Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
10. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel, sekretarz, pedagog) kontaktuje się
telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów niepełnoletnich z grupy i informuje o
zaistniałej sytuacji.
11. W przypadku zgromadzenia się uczniów/ rodziców przed wejściem do budynku – pozostali
czekają przed budynkiem z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępie co
najmniej 2 m oraz w maseczce lub innej osłonie zakrywającej nos i usta.
12. Uczniom liceum przypomina się regularnie o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa
i ust. Zwraca się uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.
13. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego
ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie
w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, w miarę zgłaszanych potrzeb-praca zdalna).
14. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej,
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
15. Nauczyciel/pracownik na stanowisku pracy w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora
szkoły i poddać się izolacji.
16. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań odpowiednio się
zabezpiecza (w przyłbicę lub maskę, fartuch, rękawiczki).
17. W sytuacji pojawienia się pracownika z podejrzeniem zakażenia koronawirusem należy
ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w tej części szkoły, w której
przebywała taka osoba. Wszystkie osoby, które znajdą się na wymienionej powyżej liście, są
zobowiązane do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
18. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki
bezpieczeństwa.
19. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać dezynfekcji zgodnie z zaleceniami wydanymi przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
1. Przy wejściu zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez uczniów
i inne osoby wchodzące do szkoły.
2. Przy wejściu do szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk.
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3. W szkole jest wprowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych m.in. poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w innych
pomieszczeniach, włączników, klawiatury, zewnętrznych klamek, dzwonków, itp.
(załącznik nr 2).
4. Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane są przez personel szkoły zgodnie
z zaleceniami producenta środków do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia
pomieszczeń/przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów
środków służących do dezynfekcji.
5. Nauczyciele opiekujący się uczniami w razie konieczności będą zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długimi
rękawami ew. przyłbice do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji).
6. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7. Toalety i umywalki będą dezynfekowane po każdym użyciu.
8. Tablice plastikowe i inne przybory będą dezynfekowane na bieżąco, po każdym użyciu.
Informację przekazuje nauczyciel kierownikowi gospodarczemu.

V.

Postanowienia końcowe
1. Decyzję o zmianie formy zajęć (kształcenie hybrydowe, zdalne) podejmuje dyrektor szkoły
w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną oraz organem
prowadzącym.
2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (rekomenduje się ustalenie listy
osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.qov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym).
3. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
4. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad:
https://www.qov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i-odpowiedzi
5. Obowiązujące procedury będą na bieżąco modyfikowane na postawie nowych wytycznych
MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisów prawa.
6. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci zobowiązani są do ich
ścisłego stosowania i przestrzegania.
7. Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.
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