I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

Procedury organizacji pracy I LO im. Antoniego Osuchowskiego
w Cieszynie w okresie epidemii
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze procedury określają podstawowe zasady organizacji pracy I Liceum
Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie w okresie epidemii.
2. Uwzględniają one Wytyczne MEN, MZ i GIS, szczególnie w zakresie higieny,
czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia u pracowników i uczniów szkoły.
3. Niniejsze procedury zostają wprowadzone zarządzeniem Dyrektora szkoły oraz
obowiązują wszystkich pracowników i uczniów I Liceum.
4. Przy wejściu do szkoły są umieszczone numery telefonów kontaktowych do inspekcji
sanitarnej w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
Dodatkowo umieszczone są informacje o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk i
instrukcja prawidłowo przeprowadzanej dezynfekcji.
5. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie osoby nie posiadające objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej.
6. Po wejściu do szkoły należy obligatoryjnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
§ 2.
Zasady dotyczące środków higieny i bezpieczeństwa osobistego uczniów
1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie nie posiadający objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub
izolacji domowej.
2. Zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej obowiązują nie tylko w szkole, ale także w
drodze do i ze szkoły. Szczególnie dotyczy to wszelkich środków transportu
publicznego i miejsc przebywania w przestrzeni publicznej.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Rekomenduje się, aby uczniowie
po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
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4. Uczniowie przebywający w pomieszczeniach szkolnych powinni często myć ręce
zgodnie z instrukcją wywieszoną przy umywalkach oraz dezynfekować je przy każdej
zmianie sali lekcyjnej.
5. W miarę możliwości należy unikać dotykania okolic oczu, ust i nosa. Obowiązuje
ochrona podczas kichania i kaszlu
6. Należy unikać podawania ręki na powitanie oraz stosować zasadę dystansu społecznego
(1,5 m.)
7. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Każdy uczeń
powinien posiadać własne przybory szkolne i podręczniki. Nie powinno się użyczać
sobie nawzajem tychże przyborów.
8. Podczas poruszania się ciągami komunikacyjnymi oraz podczas przebywania w
przestrzeniach wspólnych zaleca się zakrywanie ust i nosa. Dotyczy to korytarzy, szatni,
toalet, wypożyczali, sekretariatu, przebieralni.
9. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej
szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
10. Uczniowie mogą także podczas zajęć używać środków ochrony osobistej. Środki te
powinny być wyrzucane do specjalnie oznakowanych do tego celu pojemników
znajdujących się w wyznaczonych miejscach na korytarzach szkolnych.
11. Uczniowie w czasie przebywania w szkole poruszają się w przestrzeni wspólnej
zachowując w miarę możliwości dystans społeczny. Należy unikać kontaktów z
większą grupą osób oraz nie tworzyć niepotrzebnych skupisk uczniów.
12. Podczas przechodzenia między salami lekcyjnymi należy czynić to sprawnie, nie
tarasując przejść.
13. Uczniowie załatwiający sprawy w pomieszczeniach administracyjnych szkoły
(sekretariat, księgowość) są zobowiązani do każdorazowej dezynfekcji rąk oraz
zasłaniania ust i nosa.
14. Zajęcia szkolne są zorganizowane w sposób ograniczający przemieszczanie się uczniów
szkole. Przerwy między lekcjami, szczególnie występującymi w blokach po 2 godz.,
mogą mieć charakter indywidualny dla poszczególnych klas. Decyduje o tym
nauczyciel prowadzący zajęcia.
15. W pracowniach szkolnych uczniowie korzystający z pomocy dydaktycznych, jak np.
słowniki, klawiatury, szkło laboratoryjne powinni przed i po ich użyciu zdezynfekować
ręce zgodnie instrukcją. Uczniowie mogą mieć założone rękawiczki ochronne.
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16. Dodatkowe obostrzenia sanitarne obowiązują na zajęciach wychowania fizycznego.
Zasady korzystania z pomieszczeń wychowania fizycznego zostały opisane w
oddzielnym dokumencie, z którym uczniowie zostali zapoznani na lekcjach wf-u.
17. W pomieszczeniu Samorządu Uczniowskiego obowiązuje reżim sanitarny z
zastosowaniem zasad ogólnie obowiązujących w szkole.
18. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej stanowią oddzielny dokument, z którym
uczniowie

będą

zapoznani

przez

nauczycieli-bibliotekarzy

na

lekcjach

wychowawczych.
19. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/
po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
20. Uczniowie chorujący na astmę, alergię lub inne schorzenia objawiające się łzawieniem
kaszlem, katarem mają obowiązek poinformowania o tym fakcie wychowawców klas.
Wychowawcy sporządzają listy takich uczniów udostępniając je następnie w pokoju
nauczycielski pozostałym nauczycielom.
21. Ze względu na szybką komunikację z opiekunami uczniów, rodzice są zobowiązani do
udostępnienia numerów telefonów służących do szybkiego kontaktu w przypadku
podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID-19.
22. Listy uczniów poszczególnych klas z numerami kontaktowymi znajdować się będą w
sekretariacie szkoły i u wychowawców klas. Numery telefonów rodziców/opiekunów
prawnych wpisane są także do e-dziennika.
§ 3.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na
COVID-19 u uczniów
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczniowie nie powinni przychodzić
do szkoły.
2. W przypadku, gdy u ucznia zaobserwowano w trakcie pobytu w szkole bardzo
niepokojące objawy, charakteryzujące się wysoką temperaturą, dusznością, kaszlem,
problemami z oddychanie trzeba niezwłocznie odizolować go w izolatorium z
zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, starając się utrzymać dystans min. 2
m. odległości.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy
obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;  jeżeli pomiar termometrem
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bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu
ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku kontaktu z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą
wynikały dalsze czynności). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy
zadzwonić pod nr 999 lub 112.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń szkoły poddaje się gruntownemu
sprzątaniu i dezynfekcji.
5. W przypadku uczniów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy
mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną i czeka na dalsze instrukcje w zakresie dodatkowych
działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
6. W przypadku potwierdzonego SARS-CoV-19 należy stosować zalecenia państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur
związanych z zaistniałym przypadkiem.
§ 4.
Zasady dotyczące środków higieny i bezpieczeństwa osobistego pracowników szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
Każdy pracownik zobowiązany jest do dbałości o stosowanie zasad reżimu sanitarnego.

2. Pracownicy stosują dystans społeczny, szczególnie w kontaktach z uczniami i osobami
trzecimi. Dystans ten musi wynosić min. 1,5 m.
3. Podczas wykonywanej pracy należy tak ją organizować, by zachowywać odpowiedni
dystans.
4. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami do
niezbędnego minimum.
5. Podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych zaleca się zakrywanie ust i nosa.
§ 5.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na
COVID-19 u pracowników szkoły
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy I LO nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
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zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
Pracownicy o tym fakcie powiadamiają Dyrektora szkoły.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych, charakteryzujących się kaszlem, wysoką
temperaturą, dusznościami i problemami z oddychaniem, Dyrektor odsuwa pracownika
od wykonywanej pracy i kieruje go do domu. Informuje o konieczności pozostania w
domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie 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 kontaktuje się telefonicznie
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i czeka na dalsze instrukcje w zakresie
dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik szkoły poddaje się gruntownemu
sprzątaniu i dezynfekcji.
5. Jeżeli zaistnieje konieczność wyznaczony przez Dyrektora szkoły pracownik
przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą przejawiającą
objawy zakażeniem koronawirusem.
6. W przypadku wątpliwości należy się zwrócić do stacji sanitarno-epidemiologicznej w
Cieszynie, celem uzyskania porady lub konsultacji.
7. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób
zapewniający bezpieczeństwo.
8. Zaleca się pracownikom bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

§ 6.
Zasady dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni
i pomieszczeń.
1. Do szkoły wchodzi się dwoma wejściami: głównym (A) i od strony podwórka (B).
Oba są udostępnione pracownikom i uczniom.
2. Przy wejściach do szkoły oraz w każdej sali lekcyjnej i na korytarzach udostępnione
są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
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3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
6. Na terenie szkoły stosuje się kartę monitoringu codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i
klawiatur, włączników prądu.
7. Należy wietrzyć sale, części wspólne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć lekcyjnych.
8. W każdej przestrzeni szkoły należy strać się, by zachować dystans społeczny
między sobą, wynoszący 1,5 m.
9. W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie na izolatorium. Jest to gabinet pomocy
przedmedycznej znajdujący się na II piętrze. Jest on wyposażony w niezbędne
środki na wypadek konieczności odizolowania osoby podejrzanej o zakażenie
wirusem.
§ 7.
Zasady dotyczące przebywania osób trzecich
1. Na teren szkoły nie powinny wchodzić osoby trzecie.
2. Wszelkie sprawy, o ile jest to możliwe, powinny być załatwiane z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległość.
3. Wszystkich wchodzących na teren szkoły obowiązuje bezwzględna zasada dezynfekcji
rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa. Osoby takie
poruszają się po szkole tylko wyznaczonych strefach przebywania osób postronnych.
4. Strefa ta obejmuje ciąg komunikacyjny od wejścia do budynku szkoły do sekretariatu
szkoły.
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5. Czas przebywania osób trzecich winien być ograniczony do załatwienia niezbędnej
sprawy.
6. Rodzice chcący spotkać się bezpośrednio z nauczycielami czy dyrekcją powinni
umówić się wcześniej telefonicznie.
7. Rodzice/prawni opiekunowie mogę wejść z dzieckiem na teren szkoły, jeżeli uczeń
wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
§ 8.
Postanowienia końcowe
9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a
także obowiązujących przepisów prawa
10. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
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