PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
w sprawie wprowadzenia obowiązków i zasad dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19 obowiązujących na terenie I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej
§1
Ogólne zasady organizacji pracy
1. Na terenie szkoły obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.
2. Nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny.
3. W szkole w widocznym miejscu znajdują się instrukcja dotycząca mycia rąk oraz inne zasady
dotyczące higieny osobistej.
4. W szkole do odwołania nie organizuje się wycieczek krajowych i zagranicznych.
5. Na teren szkoły może wejść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy jej domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.
6. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem odkażającym do rąk. Wyznaczony przez
dyrektora pracownik szkoły nadzoruje wejście uczniów i pracowników.
7. Odzież wierzchnią oraz zmienione obuwie można pozostawić w szafkach szkolnych. Dopuszcza się
pozostanie w niezmienionym obuwiu, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.
8. Przy wejściu do szkoły prowadzi się rejestr wchodzących niebędących uczniami ani pracownikami
szkoły, w którym notuje się datę i godzinę wejścia oraz wyjścia, imię i nazwisko, numer telefonu.
9. Na terenie szkoły rodzice/opiekunowie uczniów oraz osoby trzecie mogą przebywać jedynie w
wydzielonych strefach (sekretariat, hol przy wejściu na parterze).
10. Obowiązek zapewnienia maseczek lub innych środków ochrony osobistej uczniom spoczywa
na rodzicach/prawnych opiekunach.
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11. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego: obowiązek
zakrywania ust i nosa (maseczką, materiałem, przyłbicą), ochrona podczas kaszlu i kichania, unikanie
dotykania okolic oczu, nosa i ust oraz częste mycie i dezynfekowanie rąk.
12. W czasie zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa za wyjątkiem osób z tzw. grupy
ryzyka, np. chorych na cukrzycę lub z niewydolnością naczyniowo-sercową, osób posiadających
obniżoną odporność czy osób powyżej 60. roku życia.
13. Nauczyciel może wymagać od uczniów zasłonięcia ust i nosa podczas zajęć lekcyjnych.
14. Pracownicy szkoły i nauczyciele zostaną zaopatrzeni przez dyrektora szkoły w środki ochrony
osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące, w razie potrzeby fartuchy)
i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
15. Pracownicy szkoły i nauczyciele używają przyłbic lub maseczek w przestrzeniach wspólnych.
16. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m. in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnego pojemnika.
17. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne i korytarze, powinny być wietrzone co najmniej
raz na godzinę.
18. Z sal lekcyjnych usunięte zostają wszelkie sprzęty i materiały, których nie można zdezynfekować.
19. Uczniowie podczas lekcji używają jedynie własnych przyborów, podręczników, kalkulatorów,
tablic i zeszytów.
20. Plan zajęć przewiduje nauczanie blokowe; w czasie trwania dwugodzinnego bloku nauczyciel
decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy.
21. Nauczyciel pełni dyżur podczas przerw na korytarzu lub pozostając w sali z uczniami w czasie
nauczania blokowego.
22. Uczniowie w szkole przebywają w stale wyznaczonych salach. Po wejściu do sali uczniowie
dezynfekują ręce.
23. Zaleca się, aby uczniowie pozostawali w salach lekcyjnych w czasie przerw pomiędzy
poszczególnymi zajęciami, chyba że ze względów organizacyjnych muszą zmienić salę lekcyjną lub
chcą skorzystać z toalety, biblioteki czy sklepiku szkolnego, dystrybutorów wody. Uczniowie powinni
unikać spotkań z uczniami z innych klas oraz gromadzenia się w częściach wspólnych.

3
24. Na zajęciach informatyki, języka obcego i wychowania fizycznego grupy przechodzą
do wyznaczonych sal.
25. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć w pracowni informatycznej dezynfekują ręce, natomiast na
zajęciach laboratoryjnych przy wykonywaniu eksperymentów zakładają rękawiczki jednorazowe.
26. Zajęcia wychowania fizycznego są organizowane na świeżym powietrzu, jeśli warunki pogodowe
na to pozwalają. W razie niepogody lekcje odbywają się w salach gimnastycznych i innych
pomieszczeniach przeznaczonych na zajęcia sportowe, w których może przebywać jedna grupa
(z wyjątkiem dużej sali gimnastycznej) zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (zajęcia mogą mieć
charakter teoretyczny).
27. Sprzęt na boisku i w salach gimnastycznych wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy
zabezpieczyć go przed używaniem.
28. W miarę możliwości lekcje wychowania fizycznego są realizowane w blokach dwugodzinnych, aby
zapobiec częstej wymianie ćwiczących grup w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji
i wietrzenia szatni.
29. Obowiązkowo przed i po każdych zajęciach lub bloku zajęć sportowych uczniowie myją ręce wodą
z mydłem.
30. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie dwie osoby oprócz pracowników, książki można
zamawiać poprzez wysłanie informacji w dzienniku Librus do nauczyciela bibliotekarza. Po
otrzymaniu informacji zwrotnej książki będą przygotowane do odbioru. Książki oddane podlegają
kwarantannie przed kolejnym wypożyczeniem.

§2
Postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia choroby
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy chorobowe mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza ten fakt pielęgniarce
szkolnej. Pielęgniarka szkolna powiadamia niezwłocznie rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu
odebrania dziecka ze szkoły. Uczeń do czasu przyjazdu rodzica pozostaje pod opieką pielęgniarki
szkolnej lub wicedyrektora szkoły w odrębnym pomieszczeniu, tzw. izolatorium.
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2. Jeżeli u pracownika szkoły lub ucznia zostaną zaobserwowane objawy wskazujące na gorączkę,
pielęgniarka wykonuje pomiar temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego.
a. Jeśli pomiar wykaże u ucznia temperaturę równą lub wyższą 38°C, pracownik szkoły powiadamia
rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły. Uczeń do czasu
przyjazdu rodzica pozostaje w odrębnym pomieszczeniu pod opieką pielęgniarki szkolnej lub
osoby wyznaczonej przez kierownika gospodarczego szkoły.
b. Jeśli pomiar wykaże u pracownika temperaturę równą lub wyższą 38°C, pracownik nie podejmuje
pracy.
3. Obszar, w którym przebywało i przemieszczało się dziecko, należy poddać gruntownej dezynfekcji.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p. 1 i 2, odpowiednie służby sanitarne,
medyczne i organ prowadzący szkołę.
5. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6. Rodzic niezwłocznie informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną 82 565 38 85 lub poprzez
dziennik Librus o potwierdzonym zachorowaniu na Covid-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego
członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
7. Rodzic niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu Covid-19 dziecka
lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
8. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego Covid-19 lub przebywającego na
kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.
9. Rodzic informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu
Covid-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
10. Rodzic, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem
zachorowania na Covid-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy
poprzez dziennik Librus lub telefonicznie.
11. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu
koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego
wyzdrowienia.
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a. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych, pozostaje w domu.
b. Rodzic informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik Librus lub
telefonicznie.
c. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

§3
Postanowienia końcowe
1.Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
2. Procedura może być modyfikowana.
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły oraz przesłana w formie e-maila do nauczycieli,
rodziców i uczniów.
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

