Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w LO im. Marii Konopnickiej
w Legionowie w czasie epidemii Covid-19 od 1 września 2021 r.
I. Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu
uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.
II. Postanowienia ogólne
1. Do szkoły może przychodzić tylko:
a) uczeń/nauczyciel/pracownik zdrowy, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję
dróg oddechowych (przez objawy chorobowe rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała,
ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, brak smaku i
węchu),
b) uczeń/nauczyciel/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) uczeń/nauczyciel/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach
domowych.
d) wejście na teren szkoły dla uczniów odbywa się od strony ulicy Dietricha
e) wejście na teren szkoły dla rodziców i interesantów odbywa się od ul. Piłsudskiego
f) przy wejściu do szkoły w punkcie kontrolnym prowadzony jest bezdotykowy pomiar
temperatury. Jeśli temperatura wynosi 38˚C lub więcej uczeń zostaje odizolowany
od innych, powiadamiani są rodzice/opiekunowie ucznia o konieczności odebrania go ze
szkoły. Nadzór nad pomiarem temperatury sprawuje pracownik obsługi wspierany przez
nauczyciela pełniącego dyżur.
g) wchodząc do szkoły uczniowie i interesanci zobowiązani są posiadać maseczki.
i) wejście nauczycieli i pracowników odbywa się od strony ulicy Piłsudskiego i od strony
parkingu szkolnego,
j) przy wejściu do budynku szkoły uczniowie pracownicy, interesanci dezynfekują ręce,
korzystając z płynu do dezynfekcji rąk oraz zobowiązani są posiadać maseczki w celu
osłony ust i nosa; uczniowie udają się do wyznaczonej szatni, zmieniają obuwie; zalecane
jest mycie rąk przed rozpoczęciem lekcji,
k) w pogodne dni, w czasie przerw międzylekcyjnych, uczniowie mogą przebywać na
świeżym powietrzu, na terenie ogrodzonym, przylegającym do boiska szkolnego.
W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
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2. Na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest
niezbędna osoby te zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i
ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Sekretariat przyjmuje interesantów
w godzinach od 8.00 do 16.00.
3. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych
przez dyrektora miejscach. Dla interesantów są to okolice sekretariatu lub inny obszar
pod nadzorem pracownika szkoły po wcześniejszym umówieniu się.
4. Na terenie szkoły uczniowie zachowują dystans społeczny oraz zachowują ogólne
zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły,
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety),
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
5. Na terenie szkoły może działać sklepik, uczniowie mogą dokonywać w nim zakupów
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Pracownik sklepiku prowadzi sprzedaż
artykułów zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami prawa i zasadami
bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującymi w szkole.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie
odizolowany w wyznaczonym miejscu – pomieszczenie (izolatorium) obok gabinetu
profilaktyki zdrowotnej w części sportowej szkoły.
7. Rodzice/opiekunowie powinni zawsze odbierać telefon ze szkoły. Po uzyskaniu
informacji od pielęgniarki lub innej osoby – pracownika szkoły o złym samopoczuciu
dziecka – odbierają je ze szkoły lub upoważniają do tego inną pełnoletnią osobę.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie powinien wymieniać się
między innymi uczniami.
9. W szkole obowiązują zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniające
konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
w bibliotece.
III. Higiena i dezynfekcja
1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania
najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety.
2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas
kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Obowiązkowe jest noszenie
maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, tj. na korytarzach i w szatniach.
3. Zdjęcie masek następuje na terenie szkoły dopiero podczas lekcji na sygnał
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
4. Tuż przed zakończeniem zajęć nauczyciel prowadzący przypomina i dopilnowuje, aby
uczniowie wychodzący na przerwę założyli maseczki.
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5. Sale i korytarze powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Za wietrzenie sali odpowiada nauczyciel,
który miał w niej ostatnio lekcje. Okna otwierają uczniowie pełniący dyżur w danym
dniu .
6. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy
zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co
najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów
znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika lub
pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela.
7. Po zakończonych zajęciach w danej sali wyznaczeni dyżurni klasowi odpowiadają za
dezynfekcję blatów stolików oraz krzeseł, z których korzystali uczniowie ich klasy.
8. W ciepłe dni uczniowie mogą korzystać ze szkolnego boiska w czasie przerw między
lekcjami.
9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
10. Źródełko wody pitnej znajdujące się na terenie szkoły będzie nieczynne do odwołania.
11. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
12. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry
13. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,
w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń
sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
14. Przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do kontaktu z inspekcją
sanitarną w sprawie koronawirusa oraz numery alarmowe. W pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje prawidłowej dezynfekcji
rąk.
15. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
wychowania fizycznego należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
16. Na zajęciach wychowania fizycznego zaleca się unikanie sportów i ćwiczeń
kontaktowych.
17. Korzystanie z siłowni i boiska, a także obiektów sportowych poza terenem szkoły,
z których korzystają uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego odbywa się z
zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja sprzętu, zachowanie dystansu itp.)
według odrębnych regulaminów.
18. W szkole obowiązuje zmiana obuwia na regulaminowe, określone w statucie.
Obuwie i okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni, w wyznaczonym dla
klasy miejscu. Uczniowie zaczynający zajęcia w salach nr 108, 109, 110 oraz 207,
209, 210, 211 udają się do sal schodami pomiędzy archiwum i magazynem (na końcu
szatni), aby uniknąć tłoku na schodach prowadzących do innych części szkoły.
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IV. Wydawanie i spożywanie posiłków
1. Szkoła nie prowadzi stołówki.
2. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
3. W przypadku potrzeby zapewnienia uczniom posiłku w postaci cateringu
organizatorzy zobowiązani są stosować się do zasad i reżimu sanitarnego
obowiązujących w szkole.
V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub pracowników.
1. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika
szkoły regulują odrębne procedury.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), a
pomieszczenia w których przebywała w/w osoba – poddać ozonowaniu.
3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego.
4. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Legionowie (telefon alarmowy: 609-729-134; całodobowa
infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115) lub skorzystać z
informacji zamieszczonych na stronie internetowej PSSE w Legionowie
http://legionowo.psse.waw.pl/
Dyrektor szkoły

Jolanta
Magda

4

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Magda
Data: 2021.09.06
15:49:41 +02'00'

