Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy

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),
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Uczniowie niepełnosprawni mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
4. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
5. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do
dezynfekcji rąk.
6. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły
(korytarz na parterze), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z uczniem,

b) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego
minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
8. Szkoła posiadania termometr bezdotykowy, który należy dezynfekować po każdym
użyciu u ucznia, u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na występowanie
infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel).
9. W szkole znajduje się wydzielone pomieszczenie przeznaczone dla ucznia, u którego
zaobserwowano objawy infekcji górnych dróg oddechowych - sala nr 6a.
10. Na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych (korytarze, izba tradycji)
obowiązuje uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły zachowanie dystansu między
osobami, noszenie maseczek, zasłanianie ust i nosa podczas kichania.
11. Nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste
mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce) zgodnie z przyjętymi
zasadami, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
13. Po zakończeniu zajęć w danym dniu w szkole dezynfekuje się części wspólne (sale
lekcyjne, korytarze, toalety, szatnie).
14. Po zakończeniu zajęć w danym dniu dezynfekuje się przybory szkolne używane podczas
lekcji.
15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, zostają usunięte.
16. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
wychowania fizycznego są czyszczone lub dezynfekowane po zakończeniu lekcji w
danym dniu.
17. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można
zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe, w tym także pracę w
grupach.

19. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odprowadza
ucznia do wydzielonego pomieszczenia (sala nr 6a), zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
20. W pomieszczeniach administracyjnych szkoły może przebywać jedynie uczeń, jego
rodzic/opiekun, który jest w trakcie załatwiania spraw szkolnych.
21. Uczeń lub jego rodzic/opiekun, przebywając w pomieszczeniu administracyjnym, ma
obowiązek zakładania maseczki.
22. Liczba uczniów przebywających w jednej sali wynika z podziału na grupy językowe lub
związane jest z liczebnością uczniów w klasie.
23. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie
będzie mógł uczestniczyć w tym dniu w zajęciach lekcyjnych.
24. Przy głównym wejściu do szkoły znajduje się Księga wejść i wyjść, w której osoby
wchodzące do szkoły mają obowiązek podać swoje dane osobowe, telefon kontaktowy i
cel wizyty.
III. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
1. Dyrektor ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
2. Dyrektor zapewnia umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji z zasadami
prawidłowego mycia rąk.
3. Dyrektor organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w
okresie zagrożenia pandemią koronawirusa.
4. Dyrektor przekazuje rodzicom informacje o procedurach postępowania w sytuacji
zagrożenia epidemicznego oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z
wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur na stronie
szkoły: https://www.1loleczyca.edu.pl
5. Dyrektor zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia – sala 6a.
6. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć przyborów
sportowych.
7. Dyrektor jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować.

8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury ucznia,
u którego zauważono objawy zakażenia górnych dróg oddechowych.
IV. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy
stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej.
2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem
szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem
zakażenia koronawirusem.
3. Nauczyciele wychowania fizycznego organizują wyjścia poszczególnych klas na teren
przyległy do szkoły tak, aby nie mieszały się ze sobą.
4. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
5. Nauczyciel dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem
dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka)
nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
7. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w czasie przerw na boisku
szkolnym zgodnie z harmonogramem dyżurów.
8. W przestrzeniach wspólnych nauczycieli obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic,
zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra).
V. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
1. Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem
dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
2. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
3. Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do
wykonywania swoich obowiązków.
4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne
przedmioty

(np.

telefony,

klawiatury)

dezynfekującym lub wodą z detergentem.

regularnie

dezynfekuje

środkiem

5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie
i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka)
pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
7. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
rodzicami do niezbędnego minimum.
8. Pracownicy obsługi mają obowiązek dopilnowania, aby wszystkie osoby trzecie, w
tym rodzice/opiekunowie uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub
zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.
9. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, izba tradycji) pracowników administracji i
obsługi obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic.
VI. OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Po wejściu do szkoły uczniów obowiązuje dezynfekowanie rąk w miejscach do tego
wyznaczonych (dezynfekatory wolno stojące lub dezynfekatory naścienne).
3. Na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych (korytarze, izba tradycji)
obowiązuje uczniów zachowanie dystansu między osobami, noszenie maseczek,
zasłanianie ust i nosa podczas kichania.
4. W salach lekcyjnych uczniowie mogą przebywać w maseczkach lub przyłbicach.
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego torbie/plecaku.
6. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
7. Podczas zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem przyborów szkolnych (linijka, cyrkiel,
kreda) uczniowie powinni w miarę możliwości korzystać z własnych rękawiczek
ochronnych.
8. W czasie długiej przerwy między zajęciami, przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie
mogą przebywać na boisku szkolnym.

9. Uczeń nie powinien przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami.
VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami
postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego obowiązującymi w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, które są dostępne na
stronie szkoły: https://www.1loleczyca.edu.pl
2. Rodzice/opiekunowie prawni stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić
czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej
chorobie rodzic zobligowany jest

do dostarczenia do szkoły zaświadczenia

lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne
przyjęcie.
3. Rodzice/opiekunowie prawni regularnie przypominają dziecku o podstawowych
zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie,
unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w
odniesieniu do nauczycieli i pracowników liceum oraz uczniów wynoszący co
najmniej 2 metry.
5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do udostępnienia aktualnego numeru
telefonu w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji i odbierania telefonów
od pracowników administracji szkoły.
6. Zebrania rodziców będą się odbywały według terminarza spotkań i z zachowaniem
procedur, o których rodzice zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

VIII.

PROCEDURY

NA

WYPADEK

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

STWIERDZENIA

PODEJRZENIA

1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności,
kaszel, gorączkę), zostaje bezzwłocznie przez pracownika szkoły odprowadzony do
wyznaczonego pomieszczenia – sala nr 6a.
2. Pracownik pozostaje z uczniem niepełnoletnim, utrzymując min. 2 m odległości.
3. Nauczyciel lub pracownik, który stwierdził podejrzenie infekcji dróg oddechowych u
ucznia zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Szkoła bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, dotyczy to również
uczniów pełnoletnich na podstawie art. 30a ust.3 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910 i 1378).
5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną i podejmuje czynności
wskazane przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej.
6. Dla pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi,
które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować
rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
7. 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.
8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
9. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności,
kaszel, gorączkę):
a) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego
pomieszczenia – sala 6a.
b) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się
w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
c) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze
kroki bezpieczeństwa.

IX.

HIGIENA,

POWIERZCHNI

CZYSZCZENIE

I

DEZYNFEKCJA

POMIESZCZEŃ

I

1.

Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się wykaz numerów telefonów do
właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału
zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2.

W toaletach szkolnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk wodą
z mydłem.

3.

Nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły powinni jak najczęściej i regularnie myć
ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, po zakończeniu każdych
zajęć lekcyjnych i po skorzystaniu z toalety.

4.

Pracownicy obsługi zobowiązani są do codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w salach lekcyjnych,
pomieszczeniach

sanitarnohigienicznych,

ciągach

komunikacyjnych

(klatki

schodowe, korytarze).
5.

Podczas prac porządkowych pracownicy obsługi mają obowiązek dokonywać
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w
tym blatów w salach, klawiatur, włączników.

6.

Przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się instrukcje dezynfekcji.

7.

Pracownicy obsługi po zakończonej przerwie i zajęciach w danym dniu sprawdzają
czystość urządzeń sanitarno-higienicznych i dokonują ich dezynfekcji lub czyszczenia
z użyciem detergentu.

8.

Na korytarzu szkolnym – parter, przy wejściu do szkoły znajduje się oznakowany
pojemnik do wyrzucania zużytych masek i rękawic jednorazowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
3. Zasady korzystania z szatni określa regulamin szatni.
4. Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z procedurami uwzględniającymi konieczny
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w
bibliotekach.
5. Uczniowie korzystają z wypożyczeń po pisemnym zamówieniu książek z
jednodniowym wyprzedzeniem składanym do oznakowanego pojemnika.

6. Książki mogą być zwracane do biblioteki w godzinach jej pracy do oznaczonego
kartonu.
7. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby (poza nauczycielem
bibliotekarzem) z zachowaniem dystansu i środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
8. 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.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
9. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

