WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA TERENIE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W CHRZANOWIE
Podstawa prawna:
1. poz. 1386, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach,
2.poz. 1389, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
3.poz. 1394, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 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
4.Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu
Sanitarnego z dnia 05 sierpnia 2020 r.
Cel procedury:
1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19
2.Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19
wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.
§1
Zasady organizacji pracy w szkole
1. W godzinach pracy szkoły wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.
2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.
3. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły.
6. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć
go przed używaniem.
7. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
8. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
9. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
10. W czasie przerwy lekcyjnej uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zasłaniają usta
i nos.
11. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami
oraz nauczycielami.
12. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
13.Uczniowie są odbierani ze szkoły przez osoby zdrowe.
15.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczniowi nie wolno przychodzić
do szkoły.
16.Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
17. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej
komunikacji.

18. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
19. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w gabinecie
pielęgniarki a rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
20. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru ucznia nie wchodzą do budynku
szkoły.
§ 2.
Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły
1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub COVID-19 (duszności, kaszel,
gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie
dyrektora szkoły.
4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach
świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego telefonicznego powiadomienia
dyrektora szkoły.
5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły dezynfekują ręce płynem do
dezynfekcji.
6. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
7. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
8. Każdorazowo po kontakcie z osobą z zewnątrz pracownik ma obowiązek zdezynfekowania rąk.
9. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają
się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad
zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1.Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
2. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
3. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

§3.
Obowiązki nauczycieli
1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:
a. prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość
mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz
bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez uczniów wprowadzonych instrukcji.
2. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
3. Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej nauczyciele pracują z ustalonym przez dyrektora
planem zajęć, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami.
4. Dokonują pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek
objawów choroby.
5. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka
i nauczyciela/pracownika szkoły.
7. Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu z zachowaniem
odpowiedniej odległości.
8. Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.

§4
Obowiązki pracowników obsługi
1.Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich
wyposażenia.
2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując
ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze
krzeseł i powierzchnie płaskie.
4. Wietrzą pomieszczenia, w których są organizowane zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
5. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują wszelkie wyposażenie, blaty
stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz
powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
6. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią pracownicy myją i dezynfekują ręce.
§5
Zadania i obowiązki rodziców
1.Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii COVID-19 w szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
2. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
3. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz wiadomości i ze szkoły umożliwiając dyrektorowi
i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.
§6
Postanowienia końcowe
1.Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów
uczniów poprzez umieszczenie procedur na stronie internetowej szkoły.

