LICEUM O G Ó L N O K S Z TA Ł C Ą C E Z O D D Z I A Ł E M D W U J Ę Z Y C Z N Y M
IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO TSSP

Procedury bezpieczeństwa
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałem Dwujęzycznym
im. Piotra Michałowskiego TSSP w Krakowie

§1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MZ, GIS oraz MEN i
określają zasady bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły w okresie pandemii COVID19; procedury dotyczą wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów.
2. Celem niniejszych procedur jest ustalenie zasad postępowania w taki sposób aby:
1) zminimalizować zagrożenie zakażeniem koronawirusem;
2) umożliwić uczniom bezpieczny pobyt w szkole.
3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich
podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z
zakażeniem.
§2.
Ogólne zasady organizacji pracy
1. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego
TSSP od dnia 1 września 2021 r. odbywa się w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Kuratorium Oświaty w Krakowie.
2. Na terenie szkoły zostaje ograniczone przebywanie osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt z
nauczycielami i innymi pracownikami szkoły za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej
lub dziennika Librus. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu, osoby trzecie
zobowiązane są do zasłaniania nosa i ust maseczką (zalecane są maseczki chirurgiczne),
dezynfekcji dłoni oraz zachowania min. 1,5 m dystansu od innych osób.
3. Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby z objawami infekcji lub choroby zakaźnej,
przebywające na kwarantannie lub w izolacji.
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4. Uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do częstego mycia rąk za pomocą mydła i wody
lub dezynfekowania dłoni. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji dłoni.
5. Termometr do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie szkoły i w gabinecie
pielęgniarki.
6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu
pojemnika.
7. W budynku szkoły prowadzone są prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych i dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, powierzchni
płaskich, w tym blatów ławek, włączników, klawiatur itp.
§3.
Pracownicy szkoły
1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do
jej stosowania.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
3. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku objawów infekcji
lub choroby zakaźnej pozostaje w domu i korzysta z porady medycznej, z której będą wynikały
dalsze czynności dla pracownika.
4. Pracownicy w trakcie pracy często myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują je płynem do
dezynfekcji.
5. W przypadku kontaktu z rodzicami lub osobami z zewnątrz obowiązuje nakaz zasłaniania ust i
nosa oraz zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
6. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z
zewnątrz, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Zaleca się zasłanianie ust i nosa maseczką
(rekomendowane są maseczki chirurgiczne) w czasie dyżurów śródlekcyjnych.
7. Pracownicy przemieszczają się po placówce, tylko jeśli jest to konieczne.
8. W czasie realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, należy ograniczyć aktywności,
ćwiczenia i gry kontaktowe.
9. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) wietrzenie sal lekcyjnych na każdej przerwie, a w miarę możliwości także w trakcie lekcji;
2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte;
3) przypominanie uczniom o zasadach higieny (konieczność mycia, dezynfekowania dłoni,
zasłanianie nosa i ust w czasie kaszlu lub kichania, zachowanie dystansu społecznego);
4) reagowanie na gromadzenie się uczniów na korytarzach oraz inne niewłaściwe zachowania w
czasie dyżurów śródlekcyjnych, przed i po lekcjach;
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5) natychmiastowe powiadomienie Dyrektora Szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem lub choroby COVID-19; niezwłoczne poinformowanie Dyrektora Szkoły o
dodatnim wyniku testu na koronawirusa SARS-CoV-2 lub o nałożonej kwarantannie.
10.

Do obowiązków pracowników obsługi należy:

1) wykonywanie codziennych prac porządkowych,
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;

ze

szczególnym

uwzględnieniem

2) dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręczy, klamek, włączników światła,
klawiatur, powierzchni płaskich, w tym blatów ławek itp.;
3) przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji:
ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących
do dezynfekcji.
11.

Do obowiązków pracowników obsługi należy także:

1) sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy
wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie;
2) dbanie o zapas rękawiczek oraz maseczek jednorazowego użytku;
3) napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i
dezynfekowanie;
4) wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
§4.
Rodzice i uczniowie
1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia,
rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (numery telefonów,
adresy mailowe) a w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
2. Rodzice lub pełnoletni uczniowie zobowiązani są do bezzwłocznego poinformowania szkoły o
potwierdzonym zakażeniu ucznia lub kogoś z jego rodziny.
3. Rodzice lub pełnoletni uczniowie zobowiązani są do bezzwłocznego poinformowania szkoły o
skierowaniu ucznia na kwarantannę.
4. Do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy
nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej;
5. Wszystkich uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (w tym obowiązkowo
zaraz po przyjściu do szkoły), dezynfekcja dłoni, zasłanianie ust i nosa podczas kichania i
kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6. Uczeń po wejściu do szkoły udaje się bezpośrednio do przydzielonej jego klasie sali lekcyjnej.
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7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki; po skończonych zajęciach nie wolno pozostawiać
podręczników, zeszytów ani innych rzeczy na biurkach, należy je schować w szafce lub zabrać
ze sobą. Uczeń nie powinien przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
8. W przypadku korzystania z cateringu obiadowego, uczeń odbiera swój posiłek i spożywa go w
sali przypisanej jego klasie.
9. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
wspólnej szkoły (korytarze, toalety, sekretariat itp.) oraz w czasie przejazdu na zajęcia
wychowania fizycznego. Nie ma obowiązku używania osłony nosa i ust w czasie przebywania
w swojej sali lekcyjnej i w czasie lekcji.
10. W razie wystąpienia niepokojących objawów, nauczyciel lub inny pracownik szkoły może
zmierzyć uczniowi temperaturę.
11. Wyrażając zgodę na przyjście ucznia do szkoły, rodzic oświadcza, że:
1) w razie wystąpienia u dziecka oznak chorobowych, zobowiązuje się do niezwłocznego
odebrania dziecka ze szkoły;
2) zapoznał się z treścią niniejszych procedur oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i nie
wnosi zastrzeżeń do organizacji pracy szkoły w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
§5.
Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym
1. Kontakt rodziców z nauczycielami odbywa się głównie z wykorzystaniem technologii
informacyjno – komunikacyjnych: telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub dziennika
elektronicznego.
2. Na terenie szkoły zostały wyłączone fontanny wody pitnej – uczniowie powinni przynosić
własne napoje.
3. W celu obsługi kuchenki mikrofalowej oraz automatów z napojami i przekąskami należy
założyć rękawiczki jednorazowe, które będą dostępne w sali, w której znajdują się automaty
oraz zasłonić nos i usta.
4. Uczniowie mogą spożywać posiłki jedynie w swoich salach lekcyjnych.
5. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
6. Sale lekcyjne są wietrzone w czasie każdej przerwy, a w miarę możliwości, także w czasie
lekcji.
7. W czasie lekcji rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela
pomiędzy ławkami uczniów.
8. Na terenie szkoły należy – w miarę możliwości – zachowywać dystans od innych osób; w
częściach wspólnych szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Uczeń ma obowiązek
posiadać maseczkę do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (rekomendowane są
maseczki chirurgiczne).
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9. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz
zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek
do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu
społecznego.
10.
Każdy uczeń, nauczyciel i inny pracownik szkoły ma obowiązek zdezynfekować dłonie w
wydzielonej strefie zaraz po wejściu do szkoły.
11.
Uczeń przejawiający objawy infekcji lub choroby zakaźnej, zostanie odizolowany a rodzice
ucznia zostaną wezwani w celu niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.
12.

Uczniowie opuszczają szkołę po dokonaniu dezynfekcji dłoni.
§6.
Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz innych przedmiotów

1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja płynem lub żelem do
dezynfekcji dłoni, zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i dezynfekcji powierzchni
dotykowych.
3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów.
§7.
Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
1. W przypadku, gdy u ucznia w trakcie pobytu w szkole zauważone zostaną objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 stopni C,
kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu, zachowując min. 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów uczniów o
konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
2. Pracownik, u którego w trakcie pobytu w szkole wystąpiły niepokojące objawy infekcji dróg
oddechowych, zostaje w trybie natychmiastowym odsunięty od wykonywanych czynności i
skierowany do domu oraz pouczony o konieczności kontaktu z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej w celu uzyskania porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla
pracownika; w razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub
112.
3. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli
kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor skontaktuje się ze stacją sanitarno –
epidemiologiczną.
4. Miejsca przebywania osoby z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem
zostaną dodatkowo posprzątane a powierzchnie możliwe do dezynfekcji – zdezynfekowane.
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5. Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem
prowadzącym może podjąć decyzję o zmianie trybu pracy szkoły na hybrydowy (mieszany) lub
zdalny.
§8.
Postanowienia końcowe
1. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do odwołania.
2. Procedury mogą być modyfikowane. O wszelkich zmianach w procedurach osoby
zainteresowane zostaną powiadomione.
3. Procedury zostaną opublikowane na stronie szkoły, przesłane do rodziców, uczniów i
nauczycieli oraz udostępnione w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurami.
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