Skawina, 30 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 18/2021
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie
z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie wprowadzenia w LO w Skawinie Procedur służących
zapewnieniu bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 w roku szkolnym 2021/2022.
PROCEDURY SŁUŻĄCE ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII Covid-19
w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W
SKAWINIE
PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz.
1148 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi( Dz. U. 2019 poz. 1239 z późn. zm.);
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach;

&1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Liceum Ogólnokształcącego w
Skawinie w roku szkolnym 2021/22, w okresie trwania pandemii COVID- 19, zwane
dalej procedurami bezpieczeństwa, dotyczą wszystkich nauczycieli, pracowników,
uczniów, rodziców/opiekunów prawnych uczniów LO w Skawinie.
2. Celem procedur bezpieczeństwa jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia
koronawirusem lub choroby COVID-19 i zapewnienie bezpieczeństwa pracy i nauki
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
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&2 OBOWIĄZKI DYREKTORA
1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w
szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii
COVID- 19.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich
środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej, a także w zakresie organizacji
pracy szkoły.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
4. Przekazuje uczniom, rodzicom/opiekunom prawnym informację o funkcjonowaniu
szkoły w warunkach reżimu sanitarnego. Odbiera od nich oświadczenia o stanie
zdrowia.
5. Przekazuje pracownikom szkoły informację o konieczności przestrzegania w pracy
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zobowiązuje ich do
przestrzegania procedur niniejszego Zarządzenia. W związku z powyższym
wymaga od nich podpisania oświadczenia o potwierdzeniu zapoznania się ze
stosownymi procedurami bezpieczeństwa.
6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia
zachorowania dziecka lub pracownika, w którym znajdują się środki ochrony
osobistej (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące) - /pomieszczenie
kawiarenki „kaktus” i gabinet pielęgniarki.
7. We współpracy z organem prowadzącym, zapewnia środki ochrony osobistej dla
pracowników,
(m.in. rękawiczki, maseczki) oraz środki higieniczne do
dezynfekcji rąk i powierzchni.
8. We współpracy z organem prowadzącym, zapewnia płyn do dezynfekcji przy
wejściu do budynku i na korytarzach szkolnych oraz płyn do mycia rąk wraz z
instrukcją prawidłowego ich dezynfekowania.
9. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły, zgodnie z
powierzonymi im obowiązkami.
10. Kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym telefonicznie w przypadku
stwierdzenia podejrzenia zakażenia u ucznia; informuje organ prowadzący o tym
fakcie, jak również o fakcie podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika.
11. Współpracuje ze służbami sanitarnymi. a zwłaszcza: w przypadku potwierdzonego
zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły organizuje pracę w sposób
umożliwiający stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego w tym ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
12. Instruuje pracowników, że 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.
13. Dba aby obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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14. 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 szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
&3 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW
1. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i
pomiaru temperatury.
2. Każdy nauczyciel i pracownik zobowiązany jest do przychodzenia do pracy
zdrowym, bez objawów chorobowych. W przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych (np. duszności, kaszel, gorączka) pracownik, kontaktuje się z
lekarzem POZ, stosuje do otrzymanych zaleceń i powiadamia o tym fakcie
dyrektora szkoły.
3. Nie przychodzą do szkoły jeśli mieli kontakt z osobami chorymi na koronawirus,
osobami przebywającymi na kwarantannie. Zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły.
4. Na terenie szkoły nauczyciele i pracownicy zawsze przebywają w maseczkach, za
wyjątkiem sytuacji gdy w sali uczniowie siedzą w ławkach, otwarte okna
wentylują pomieszczenie, a odległość do najbliższego ucznia przekracza 1,5
metra.
5. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu oraz w trakcie pracy często
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk oraz myją ręce zgodnie z instrukcją.
6. Do obowiązków należy także: przed wyjściem z sali dezynfekcja płynem i
ręcznikiem papierowym blatu własnego stołu/biurka, klawiatury itp.
7. Nauczyciel wspólnie z uczniami dezynfekuje także blaty stolików uczniowskich
po zakończonych zajęciach (spryskuje blat i wydaje uczniowi ręcznik papierowy,
nadzorując przebieg dezynfekcji).
8. Ponadto obowiązkowo dba o to, aby w czasie przerw, a także jeśli to możliwe w
czasie lekcji, sale były wietrzone – przynajmniej przez 10 minut.
9. Jeśli klasa nie zmienia sali na następną lekcję, w trakcie przerwy przebywa w
klasie, nauczyciel który skończył zajęcia opiekuje się uczniami w sali.
10. Nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się,
w miarę możliwości zachowywali dystans, nosili maseczki. Na czas przerwy
zamyka okna na korytarzu.
11. Wszyscy pracownicy zachowują dystans między sobą, na ile jest to możliwe (min.
1,5 m).
12. Nauczyciele zobowiązani są do pilnowania, aby dzieci i uczniowie zachowywali
dystans między sobą i przebywali w maseczkach.
13. Obowiązkiem nauczycieli, zwłaszcza wychowawców jest informowanie i
przypominanie o obowiązujących w szkole procedurach bezpieczeństwa.
14. Nauczyciele przypominają o obowiązku i technice właściwego mycia rąk i dają
przykład.
15. Podczas zajęć wychowania fizycznego nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry
kontaktowe; w miarę możliwości prowadzą zajęcia na otwartej przestrzeni,
uwzględniają konieczność dezynfekcji sprzętu i powierzchni sali.
16. Nauczyciele zobowiązani są do informowania dyrektora o stanie zdrowia ucznia,
w przypadku, gdy zaobserwują pogorszenie samopoczucia ucznia, gdy
podejrzewają podwyższoną temperaturę czy inne niepokojące objawy.
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Równocześnie kierują ucznia do pomieszczenia do izolacji, pod opieką wskazanej
przez dyrektora osoby.
17. Mają prawo do pomiaru temperatury – wyrywkowo, bądź w razie
zaobserwowania podejrzanych objawów.
18. Pracownicy obsługi usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie dezynfekować, bądź takie, które ograniczają przestrzeń, wietrzą sale i
korytarze szkolne, dezynfekują poręcze, klamki i włączniki świateł w salach, na
korytarzach szkolnych i pomieszczeniach wspólnych blaty stolików pomieszczeń
wspólnych, wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. Wietrzą
korytarze w czasie lekcji. Każdorazowo odnotowują wykonane czynności w
stosowej dokumentacji.
19. Pracownicy szkoły dbają aby na teren szkoły wchodziły tylko osoby
uwzględnione w reżimie sanitarnym.
&4 OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. Zapoznają się i przestrzegają zasad procedur bezpieczeństwa opracowanych na
czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.
2. Uczniowie pełnoletni podpisują stosowne oświadczenie.
3. Mają obowiązek przychodzić do szkoły zdrowi, szanując zdrowie własne i osób z
którymi kontaktują się w szkole w sposób bezpośredni i pośredni.
4. Nie przychodzą do szkoły jeśli mieli kontakt z osobami chorymi na koronawirus,
osobami przebywającymi na kwarantannie. Nieobecność z tego powodu
usprawiedliwiana jest zgodnie ze statutem szkoły.
5. Niezwłocznie informują nauczyciela o pojawiających się objawach złego
samopoczucia (gorączka, kaszel, duszności), w razie wskazania udają się do
pomieszczenia do izolacji.
6. Wchodząc do szkoły dezynfekują dłonie/ myją ręce wodą z mydłem..
7. Nie korzystają z szatni – okrycia wierzchnie zabierają ze sobą do sal, nie
przebierają obuwia.(zmienić np. Na czas pandemii znosi się obowiązek
korzystania z szatni.
8. Na terenie szkoły przebywają w maseczkach, za wyjątkiem sytuacji gdy w sali
uczniowie siedzą w ławkach, otwarte okna wentylują pomieszczenie, oraz
możliwe jest zachowanie wymaganego dystansu.
9. Starają się utrzymać dystans na korytarzach, nie gromadzą się w grupach,
korzystają z toalety w czasie lekcji.
10. Korzystają jedynie z własnych przyborów szkolnych i podręczników, bądź
przygotowanych w reżimie sanitarnym przez nauczyciela..
11. Po każdej lekcji, jeśli opuszczają salę, wspólnie z nauczycielem dezynfekują
swoje stanowisko pracy za pomocą środków otrzymanych od nauczyciela.
12. Korzystają z płynów dezynfekujących, umieszczonych na korytarzach. Często
myją ręce, zgodnie z instrukcjami. Pamiętają o podstawowych zasadach higieny
m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu rąk na przywitanie, unikaniu
częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
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&5 OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Zapoznają się i przestrzegają zasad procedur bezpieczeństwa opracowanych na czas
zwiększone go reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.
2. W przypadku uczniów niepełnoletnich, podpisują oświadczenie rodziców/opiekunów
prawnych.
3. Przekazują niezwłocznie dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia
ucznia, które są istotne z racji procedur bezpieczeństwa, a zwłaszcza: posyłają do
szkoły tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
4. W żadnym wypadku nie posyłają ucznia do szkoły, jeśli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do
szkoły, jeśli wcześniej chorowało.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, nie podawaniu rąk na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu,
nosa i ust.
7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.
8. Są zobowiązani do odbierania telefonów od pracowników szkoły oraz na bieżąco
odczytywania informacji przesyłanych drogą elektroniczną; a na nieodebrany telefon
natychmiast oddzwaniają.
9. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę) podczas obecności w
szkole.
10. Są świadomi, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u ucznia
pracownik szkoły wraz z uczniem uda się do osobnego pomieszczenia (izolatorium) o
czym niezwłocznie zostaną poinformowani telefonicznie przez dyrektora lub osobę
przez niego wyznaczoną, co jednocześnie oznacza konieczność odebrania dziecka ze
szkoły.
11. Obecność rodzica w szkole jest, poza nagłymi wypadkami, uzgadniana telefonicznie z
sekretariatem
szkoły.
&6 PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
1. W okresie pandemii w szkole mogą przebywać jedynie osoby upoważnione, w czasie i
formie odbywania zajęć.
2. Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą uzyskać akceptację dyrektora szkoły.
3. W szkole mogą przebywać jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych.
4. Wchodząc do szkoły należy bezwzględnie dezynfekować ręce i założyć na twarz
maseczkę.
5. Nauka w szkole odbywa się w oparciu o tygodniowy plan lekcji, który uwzględnia, w
miarę możliwości, unikanie kumulacji osób w przestrzeni wspólnej.
6. Decyzją dyrektora mogą w sposób doraźny, bądź stały, być wprowadzane zmiany
mające na celu poniesienie poziomu bezpieczeństwa (np. przesunięcie czasu zajęć).
7. Troską szkoły jest – w miarę możliwości – jak najrzadsze zmienianie sal przez
uczniów. Jeśli uczniowie kontynuują naukę w tej samej sali, nie wychodzą na przerwę
na korytarz, spędzają ją w sali, pod opieką nauczyciela z którym mieli wcześniejszą
lekcję.
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8. Szkoła zapewnia –
kilkanaście dozowników bezdotykowych z płynem
dezynfekującym, znajdujących się przy wejściach i na korytarzach, a także środki do
dezynfekcji w salach dla stanowisk pracy.
9. W toaletach zapewniono dostęp do mydła, ręczników jednorazowych i ciepłej wody.
10. Procedury bezpieczeństwa dla biblioteki szkolnej, pedagoga szkolnego, sekretariatu i
sali gimnastycznej są opracowane odrębnie i dostępne we wspomnianych miejscach.
11. W szkole zawiesza się działalność kawiarenki szkolnej – napoje i przekąski, zgodnie z
obowiązującymi przepisami sanitarnymi, dostępne są w automatach, obsługiwanych w
ramach reżimu sanitarnego. Przed i po skorzystaniu z nich należy bezwzględnie
zdezynfekować ręce płynem z umieszczonego obok dystrybutora bezdotykowego.
12. Na terenie szkoły znajdują się instrukcje dotyczące zasad higieny wpływających na
bezpieczeństwo w warunkach pandemii, oraz dane kontaktowe instytucji
wspierających szkołę w przeciwdziałaniu skutkom pandemii.
13. Nauka w szkole odbywa się trybie stacjonarnym, który po zaistnieniu szczególnych
okoliczności (zachorowanie w szkole, wzrost zachorowań w najbliższej okolicy),
może być zmieniony na model hybrydowy lub zdalny. Decyzję o zmianie modelu
pracy szkoły podejmuje dyrektor w trybie przewidzianym prawem.

&7 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U
PRACOWNIKÓW SZKOŁY
1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem POZ, aby uzyskać teleporadę medyczną).
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Dyrektor
ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do
wytycznych
Głównego
Inspektora
Sanitarnego.
&8 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. W szkole wyznaczone jest miejsce do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy
chorobowe, wyposażone w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (kaszel, gorączka,
duszności, katar) jest on niezwłocznie izolowany od grupy.
3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie
z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru
dziecka / ucznia ze szkoły. W przypadku ucznia pełnoletniego wzywa pomoc
medyczną.
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5. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się telefonicznie z
rodzicami/opiekunami prawnymi pozostałych uczniów z grupy, bądź uczniami
pełnoletnimi i informuje o zaistniałej sytuacji.
6. Nauczyciel, jeśli jest to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w
której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie
podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł) przez pracownika obsługi.
7. W sytuacji złego stanu ucznia dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona dzwoni na
112 oraz zawiadamia stację sanitarno- epidemiologiczną, aby uzyskać informację o
dalszych krokach bezpieczeństwa.
&9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Liceum Ogólnokształcącym
Skłodowskiej-Curie w Skawinie od dnia 1.09.2021 r. do czasu ich odwołania.

im.

Marii
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