
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury sanitarne obowiązujące w  

XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta  

w czasie pracy stacjonarnej od 01 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Do szkoły może uczęszczać 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. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie     
z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania       
w przestrzeni publicznej.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 
instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły mają 
obowiązek dezynfekcji rąk.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły. 
5. Osoby z zewnątrz przebywające w szkole mają obowiązek: 

a) wcześniejszego telefonicznego umówienia terminu wizyty (za wyjątkiem listonosza)                
z pracownikiem administracji szkoły, 

b) stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
c) dezynfekcja rąk,  
d) wpisania się do księgi  wejść i wyjść (imię i nazwisko, datę wejścia i wyjścia oraz numer 

telefonu), 
e) przebywania tylko w wyznaczonych obszarach przez pracownika administracyjnego, 
f) czas pobytu na terenie szkoły należy ograniczyć do minimum. 

6. Na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg 
oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów i pracowników szkoły. 

7. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają 
ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-
19. 

8. Sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  
Zgodnie z rekomendacją MEN oraz GIS rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają obowiązek 
udostępnienia szkole swojego aktualnego i bezpośredniego numeru telefonu, pod którym będą 
dostępni w godzinach obecności w szkole ich dziecka. 

9. Procedura szybkiego powiadamiania rodziców/opiekunów prawnych o chorym uczniu 
A. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel izoluje ucznia w gabinecie 
pielęgniarki, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

B. Pracownik szkoły, który zaobserwował u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel mierzy uczniowi 
temperaturę. 

C. Pracownik szkoły, który zaobserwował u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel natychmiast informuje 
dyrektora szkoły. 

D. Dyrektor szkoły powiadomiony przez pracownika szkoły niezwłocznie powiadamia 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

E. Rodzic/opiekun prawny ucznia, u którego pracownik szkoły zaobserwował objawy 
wskazujące na infekcję dróg oddechowych, odbiera telefon ze szkoły. 

F. Rodzic/opiekun prawny ucznia, u którego pracownik szkoły zaobserwował objawy 
wskazujące na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 
niezwłocznie odbiera ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

G. Pracownik szkoły, który zaobserwował u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, o tym fakcie niezwłocznie 
informuje wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub 
telefoniczną. 



H. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu 
koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do 
całkowitego zdrowia. 

I. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach 
online. 

J. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez 
dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie. 

K. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora 
bezpieczeństwa. 

10. Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu: 
A. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną 

lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 
dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

B. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu 
kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny 
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. 

C. 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. 

D. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu 
kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we 
wspólnym gospodarstwie. 

E. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące 
potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie 
niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą 
mailową lub telefoniczną. 

F. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu 
koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do 
całkowitego zdrowia. 

G. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach 
online. 

H. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez 
dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie. 

I. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora 
bezpieczeństwa. 

11. Z sal lekcyjnych usunięte zostają wszelkie sprzęty i materiały, których nie można 
zdezynfekować 

12. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:  
a) częste mycie rąk (po wejściu do szkoły, po wyjściu z toalety i przed wejściem do barku 

należy bezzwłocznie umyć ręce),  
b) ochrona podczas kichania i kaszlu (w zgięty łokieć) 
c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.  

14. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego; 
15. Jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego jest niemożliwe, np. w sytuacji 

apelu, szkolnej akademii, zawodów sportowych oraz podczas przebywania na korytarzu 
szkolnym obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych;  



16. W salach lekcyjnych nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek ochronnych, za 
wyjątkiem osób powyżej 60. r.ż. oraz osób z tzw. grupy ryzyka, np. chorych na cukrzycę lub z 
niewydolnością naczyniowo-sercową; 

17. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na 
godzinę; 

18. Z sal lekcyjnych usunięte zostają wszelkie sprzęty i materiały, których nie można 
zdezynfekować; 

19. Plan lekcji przewiduje lekcje jedno lub dwugodzinne rozpoczynające się i kończące 
dzwonkiem. Podczas przerwy sala jest wietrzona a stoliki dezynfekowane.   

20. Po zakończonej lekcji uczniowie udają się prosto do kolejnej sali lekcyjnej, bez zbędnych 
spotkań z uczniami innych klas (z maseczką zasłaniającą twarz i nos) oraz gromadzenia się w 
częściach wspólnych. 

21. Zajęcia WF prowadzone są jak najczęściej na świeżym powietrzu.  
22. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie 2 osoby oprócz pracowników; książki oddane 

podlegają 48-godzinnej kwarantannie prze kolejnym wypożyczeniem.  
23. Wyznaczono jedną przerwę obiadową (po 5. lekcji) 
24. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go 

natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę; sala 15 
(pomieszczenie gospodarcze przy sali 16) pełni rolę izolatki. 

25. Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują te same zasady 
dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.  

26. We wrześniu ustalone zostaną i upowszechnione za pośrednictwem e-dziennika zasady 
korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy. Zasady te 
uwzględniać będą wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 
m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.  


