Procedura wejść i wyjść obowiązująca w LO im. Marii Konopnickiej
od 1 września 2020 r. do odwołania
1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3. 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.
4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi
do niezbędnego minimum.
5. Od 1 września 2020r na teren szkoły zostaną wpuszczone wyłącznie osoby po
uprzednim umówieniu się telefonicznym na spotkanie.
6. Pracownicy obsługi zobowiązani są monitorować wejścia i wyjścia na teren szkoły
osób postronnych oraz rodziców/prawnych opiekunów uczniów.
7. Przed wejściem osoby postronnej lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia na teren
szkoły pracownik obsługi zobowiązany jest do sprawdzenia celu wizyty tej osoby w
szkole i skierowania jej we właściwe miejsce, jeśli wizyta jest uzasadniona
i konieczna.
8. Za osoby postronne uważa się wszystkie osoby niezwiązane bezpośrednio
ze szkołą: absolwentów szkoły, uczniów innych szkół, przedstawicieli handlowych,
przedstawicieli instytucji i firm itp.
9. Odmowa podania celu wizyty uniemożliwia wpuszczenie osoby postronnej i
rodzica/prawnego opiekuna ucznia do budynku szkolnego.
10. Wejście osoby postronnej lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia do budynku
szkoły bez zgody pracownika obsługi uważa się za wtargnięcie.
11. W przypadku wtargnięcia pracownik zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły.
12. Uczniowie wchodzą do szkoły od strony ul. Dietricha z zachowaniem reżimu
sanitarnego i przybywają na terenie szkoły tylko w czasie trwania obowiązkowych
zajęć lekcyjnych przewidzianych planem danej klasy.
13. W przestrzeni wspólnej: na korytarzu i w szatni obowiązuje wszystkich zakrywanie
nosa i ust za pomocą maseczki lub przyłbicy.
14. Wszyscy wchodzący do szkoły przy wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce
zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku płynu dezynfekującego.
15. Przy wejściu do szkoły prowadzony jest bezdotykowy pomiar temperatury wśród
uczniów, nauczycieli i osób postronnych wchodzących do szkoły.

16. W przypadku, gdy pomiar temperatury wykaże u wchodzącego temperaturę 38
stopni i wyżej obowiązuje następujący sposób postępowania:
- uczeń niepełnoletni kierowany jest do izolatorium znajdującego się
w pomieszczeniu obok gabinetu pielęgniarki szkolnej i czeka, aż odbiorą go rodzice
lub inny upoważniony przez nich opiekun.
- w przypadku ucznia pełnoletniego wskazane jest odebranie go przez rodzica, lecz
jeśli pozwala na to jego stan zdrowia i korzysta z własnego środka komunikacji,
może być kierowany do domu, z powiadomieniem telefonicznym i za zgodą
rodziców.
- nauczyciel, pracownik obsługi lub osoba postronna nie jest wpuszczana na teren
szkoły, zostaje skierowana do domu i pouczona o konieczności odbycia teleporady
medycznej; dyrektor szkoły jest informowany natychmiast o tym fakcie w celu
zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
17. Uczniowie po skończonych lekcjach od razu opuszczają szkołę, nie przebywają
samodzielnie na korytarzach szkolnych.
18. W przypadku zajęć pozalekcyjnych/konsultacji uczniowie pozostają na terenie
szkoły pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia i po ich odbyciu
niezwłocznie opuszczają szkołę.

