
 
	

Organizacja	zajęć́	w	Liceum	Ogólnokształcącym	nr	I	we	Wrocławiu	
	

Procedury	związane	z	SARS-CoV-2	
stan	na	dzień	1.09.2020	

 
• Do	 szkoły	 może	 uczęszczać́	 uczeń́	 bez	 objawów	 chorobowych	 sugerujących	 infekcję	 dróg	

oddechowych	oraz	gdy	domownicy	nie	przebywają̨	na	kwarantannie	lub	w	izolacji	w	warunkach	
domowych	lub	w	izolacji.	 

• W	 drodze	 do	 i	 ze	 szkoły	 uczniowie	 przestrzegają̨	 aktualnych	 przepisów	 prawa	 dotyczących	
zachowania	w	przestrzeni	publicznej.	 

• Przy	 wejściu	 do	 budynku	 szkoły	 jest	 informacja	 o	 obowiązku	 dezynfekowania	 rąk	 oraz	
instrukcję	 użycia	 środka	 dezynfekującego.	 Wszyscy	 wchodzący	 do	 budynku	 szkoły	 mają	
obowiązek	skorzystania	z	płynu	do	dezynfekcji	rąk.	 

• Do szkoły uczniowie wchodzą trzema wejściami – tym, w którego najbliżej odbywa się pierwsza 
lekcja. 

• Opiekunowie	 i	 inne	 osoby	 postronne	 mogą	 wejść	 do	 szkoły	 po	 wcześniejszym	 umówieniu	
z	pracownikiem	 szkoły.	 W	 budynku	 mogą	 przebywać	 wyłącznie	 osoby	 bez	 objawów	
chorobowych	 sugerujących	 infekcję	 dróg	 oddechowych	 i	 w	 wyznaczonych	 obszarach.	 Przy	
wejściu	obowiązują	je	te	same	procedury	jak	w	u	uczniów: 

a)		dezynfekcja	rąk	 
b)		zachowanie	dystansu	społeczny	min.	1,5	m,	 
c)	 zastosowanie	 środków	ochronnych:	 osłona	 ust	 i	 nosa,	 rękawiczki	 jednorazowe	 lub	
dezynfekcja	rąk.	 

• Należy	 zapewnić	 sposoby	 szybkiej,	 skutecznej	 komunikacji	 z	 opiekunami	 ucznia.	
Rekomendowany	jest	kontakt	z	wykorzystaniem	technik	komunikacji	na	odległość.	 

• Wszystkim	 osobom	 postronnym	 przy	 wejściu	 do	 budynku	 badana	 jest	 temperatura	
termometrem	 bezdotykowym.	 Wskazanie	 co	 najmniej	 38	 stopni	 uniemożliwia	 wejście	 do	
budynku.	 

• Jeżeli	 pracownik	 szkoły	 zaobserwuje	 u	 ucznia	 objawy	 mogące	 wskazywać́	 na	 infekcję	 dróg	
oddechowych,	w	tym	w	szczególności	gorączkę̨,	kaszel,	należy	odizolować	ucznia	w	sali	nr	9,	
zapewniając	 min.	 2	 m	 odległości	 od	 innych	 osób,	 i	niezwłocznie	 powiadomić	
rodziców/opiekunów	 o	 konieczności	 odebrania	 ucznia	 ze	 szkoły	 (rekomendowany	 własny	
środek	transportu).	 

• W	 miarę	 możliwości	 należy	 zachować	 dystans	 społeczny	 min.	 1,5	 metra.	 Uczniowie	 na	
przerwach	przebywają	pod	salą,	w	której	będą	odbywały	się	zajęcia.	Bez	potrzeby	nie	należy	
chodzić	po	budynku	szkoły.	 

• W przestrzeni publicznej szkoły (korytarze, toalety, szatnie) podczas przerw wszyscy uczniowie oraz 
pracownicy szkoły mają obowiązek chodzenia w maseczkach zakrywających usta i nos. 

• Obowiązują	ogólne	zasady	higieny:	częste	mycie	rąk	(po	przyjściu	do	szkoły	należy	bezzwłocznie	
umyć	ręce),	ochrona	podczas	kichania	i	kaszlu	oraz	unikanie	dotykania	oczu,	nosa	i	ust.	 

• Przedmioty	 i	 sprzęty	 znajdujące	 się	 w	 sali,	 których	 nie	 można	 skutecznie	 umyć,	 uprać	 lub	
dezynfekować,	 należy	 usunąć	 lub	 uniemożliwić	 do	 nich	 dostęp.	 Przybory	 do	 ćwiczeń	 (piłki,	
skakanki,	obręcze	itp.)	wykorzystywane	podczas	zajęć	należy	czyścić	lub	dezynfekować.	 

• Uczeń	 posiada	 własne	 przybory	 i	 podręczniki,	 które	 w	 czasie	 zajęć	 mogą	 znajdować	 się	 na	
stoliku	szkolnym	ucznia,	w	tornistrze	lub	we	własnej	szafce.	Uczniowie	nie	powinni	wymieniać́	
się	 przyborami	 szkolnymi	 między	 sobą.	 Uczeń	 nie	 powinien	 zabierać́	 ze	 sobą	 do	 szkoły	
niepotrzebnych	przedmiotów 



• W	 sali	 gimnastycznej	 używany	 sprzęt	 sportowy	 oraz	 podłoga	 powinny	 zostać	 umyte	
detergentem	 lub	 zdezynfekowane	 po	 każdym	 dniu	 zajęć	 (jeżeli	 w	 danym	 dniu	 jest	 najem	
popołudniowy	podłogę	należy	umyć	także	przed	tym	najmem). 

• Należy	wietrzyć	sale,	części	wspólne	(korytarze)	co	najmniej	raz	na	godzinę,	w	czasie	przerwy,	
a	w	razie	potrzeby	także	w	czasie	zajęć.	 

• Zaleca	się	korzystanie	przez	uczniów	z	boiska	szkolnego	oraz	pobyt	na	świeżym	powietrzu	na	
terenie	szkoły,	w	tym	w	czasie	przerw.	 

• Podczas	realizacji	zajęć,	w	tym	zajęć	wychowania	fizycznego	i	sportowych,	w	których	nie	można	
zachować	dystansu,	należy	ograniczyć	ćwiczenia	i	gry	kontaktowe.	 

• Nauczyciel	bibliotekarz	jest	zobowiązany	ustalić	i	upowszechnić	zasady	korzystania	z	biblioteki	
szkolnej	oraz	godziny	jej	pracy,	uwzględniając	konieczny	okres	2	dni	kwarantanny	dla	książek	
i	innych	materiałów	przechowywanych	w	bibliotekach.	 

• Pielęgniarka	 szkolna	 jest	 zobowiązana	 ustalić	 i	 upowszechnić	 zasady	 korzystania	 z	 gabinetu	
profilaktyki	 zdrowotnej	 oraz	 godziny	 jego	 pracy,	 uwzględniając	 wymagania	 określone	
w	przepisach	 prawa	 oraz	 aktualnych	wytycznych	m.in.	Ministerstwa	 Zdrowia	 i	 Narodowego	
Funduszu	Zdrowia.	 
 
Higiena,	czyszczenie	i	dezynfekcja	pomieszczeń	i	powierzchni	

 
• Przy	wejściu	głównym	należy	umieścić	numery	telefonów	do	właściwej	miejscowo	powiatowej	

stacji	sanitarno-epidemiologicznej,	oddziału	zakaźnego	szpitala	i	służb	medycznych.	 
• Należy	 regularnie	 myć	 ręce	 wodą	 z	 mydłem	 oraz	 zobowiązuje	 się	 wychowawców	 do	

porozmawiania,	aby	robili	to	uczniowie,	szczególnie	po	przyjściu	do	szkoły,	przed	jedzeniem,	po	
powrocie	ze	świeżego	powietrza	i	po	skorzystaniu	z	toalety.	 

• Kierownika	gospodarczego	zobowiązuje	się	do	monitoringu	codziennych	prac	porządkowych,	
ze	szczególnym	uwzględnieniem	utrzymywania	w	czystości	sal	zajęć,	pomieszczeń	sanitarno-
higienicznych,	 ciągów	 komunikacyjnych,	 dezynfekcji	 powierzchni	 dotykowych	 –	 poręczy,	
klamek	i	powierzchni	płaskich,	w	tym	blatów	w	salach,	klawiatur,	włączników.	 

• 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.	 

• W	pomieszczeniach	sanitarnohigienicznych	należy	wywiesić	plakaty	z	zasadami	prawidłowego	
mycia	rąk,	a	przy	dozownikach	z	płynem	do	dezynfekcji	rąk	–	instrukcje	dezynfekcji.	Za	zadanie	
to	odpowiedzialny	jest	kierownik	gospodarczy. 

• Należy	na	bieżąco	dbać	o	czystość	urządzeń	sanitarno-higienicznych,	w	tym	ich	dezynfekcję	lub	
czyszczenie	z	użyciem	detergentu.	 

• Jeżeli	 na	 terenie	 szkoły	 uczniowie	 i	 pracownicy	 używają	masek	 lub	 rękawic	 jednorazowych,	
należy	zapewnić	miejsca/pojemniki	do	ich	wyrzucania.	 

	
Postepowanie	w	przypadku	podejrzenia	zakażenia	u	pracowników	

szkoły	
 

• Do	pracy	w	szkole	mogą	przychodzić	 jedynie	osoby	bez	objawów	chorobowych	sugerujących	
infekcję	dróg	oddechowych	oraz	gdy	domownicy	nie	przebywają	na	kwarantannie	lub	w	izolacji	
w	warunkach	domowych	lub	w	izolacji.	 

• Rodzice uczniów oraz pracownicy szkoły są zobowiązani powiadomić dyrektora szkoły, jeśli uczeń 
lub pracownik LO nr I przebywa na kwarantannie albo w izolacji. 

• Kierownik	gospodarczy	jest	zobowiązany	do	wyznaczenia	i	przygotowania	(m.in.	wyposażenie	
w	 środki	ochrony	 i	płyn	 dezynfekujący)	 pomieszczenia,	w	 którym	będzie	można	 odizolować	
osobę	w	przypadku	zaobserwowania	objawów	chorobowych.	 

1. Pracownicy	szkoły,	u	których		występuja	niepokojace	objawy	choroby	zakaźnej,	powinni	
pozostać	 w	 domu	 i	 skontaktować	 się	 telefonicznie	 z	 lekarzem	 podstawowej	 opieki	



zdrowotnej,	aby	uzyskać	teleporadę	medyczną,	a	w	razie	pogarszania	się	stanu	zdrowia	
zadzwonić	pod	nr	999	lub	112	i	poinformować,	że	mogą	być	zakażeni	koronawirusem.		

2. W	przypadku	wystąpienia	u	pracownika	będącego	na	stanowisku	pracy	niepokojących	
objawów	 infekcji	 dróg	 oddechowych	 powinien	 on	 skontaktować	 się	 telefonicznie	
z	lekarzem	podstawowej	opieki	zdrowotnej,	aby	uzyskać	teleporadę	medyczną.		

3. Obszar,	 w	 którym	 poruszał	 się	 i	 przebywał	 pracownik	 z	 infekcją	 dróg	 oddechowych,	
bezzwłocznie	 należy	 poddać	 gruntownemu	 sprzątaniu	 oraz	 zdezynfekować	
powierzchnie	 dotykowe	 (klamki,	 poręcze,	 uchwyty	 itp.)	 oraz	 zastosować	 się	 do	
indywidualnych	zaleceń	wydanych	przez	organy	Państwowej	Inspekcji	Sanitarnej.		

4. W	przypadku	potwierdzonego	zakażenia	SARS-CoV-2	na	terenie	szkoły	należy	stosować	
się	do	zaleceń	państwowego	powiatowego	inspektora	sanitarnego	*.		
*	 Nalezy	 ustalic	 listę	 osób	 przebywających	 w	 tym	 samym	 czasie	 w	 części/częściach	
podmiotu,	w	których	przebywała	osoba	podejrzana	o	zakażenie	i	zalecenie	stosowania	
się	 do	 wytycznych	 Głównego	 Inspektora	 Sanitarnego	 dostępnych	 na	 stronie	
https://www.gov.pl/web/koronawirus/	 oraz	 https://gis.gov.pl/	 odnoszących	 się	 do	
osób,	które	miały	kontakt	z	zakażonym.		

 
Niniejsze procedury stanowią załącznik do Zarządzenia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Danuty 
Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 roku. 


