„Procedury organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej”

§1
Organizacja zajęć w szkole,
higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
2. Do szkoły wchodzą jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
4. Wszyscy wchodzący do szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk (ew. zakładania
rękawiczek ochronnych).
5. Rodzice/opiekunowie, pracownicy oraz osoby postronne (przebywające na terenie szkoły
tylko w koniecznych przypadkach) przed wejściem do szkoły są badane termometrem
bezdotykowym a po stwierdzeniu prawidłowej temperatury noszą przez cały czas
przebywania maseczki (ew. przyłbice). Nieprawidłowa – podwyższona temperatura ciała
lub odmowa poddania się badaniu skutkuje brakiem możliwości przebywania na terenie
szkoły.
6. Uczniowie przy wejściu do szkoły po stwierdzeniu u nich niepokojących objawów przez
pracownika szkoły mogą zostać zbadani termometrem bezdotykowym. Odmowa
poddania się badaniu skutkuje niewpuszczeniem do szkoły.
7. Wszyscy pracownicy, rodzice/opiekunowie, interesanci są poddawani pomiarowi
temperatury (jeśli pozwoli na to organizacja pracy szkoły/możliwości techniczne),
odmowa
poddania się
badaniu
skutkuje
niewpuszczeniem
do
szkoły
(w przypadku pracowników nieusprawiedliwioną nieobecnością).
8. Zaleca się uczniom, pracownikom szkoły noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych
o największym zagęszczeniu osób tj. na korytarzach szkoły, szatniach w-f.
9. W szkole obowiązują następujące zasady higieny:
- częste mycie rąk z użyciem dostępnych detergentów/dezynfekcja rąk z użyciem
dostępnych preparatów,
- zakrywanie ust i nosa w czasie kaszlu i kichania,
- unikanie dotykania oczu, nosa, ust.

10. Zalecany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
Należy dołożyć starań, aby wszelkie sprawy – kontakty bezpośrednie
z pracownikami ograniczyć do minimum.
Podstawowym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny, ew. e-mail
(z pracownikami obsługi szkoły - telefon).
11. Zapewnia się w salach płyny dezynfekcyjne i jednorazowe ręczniki papierowe do
samodzielnej dezynfekcji ławek, krzeseł czy innych sprzętów szkolnych przed
rozpoczęciem zajęć a jeśli zajdzie taka potrzeba nawet w trakcie trwania zajęć.
12. Nauczyciele usuwają z sal przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać skutecznie
zdezynfekowane.
13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
15. W obiektach sportowych szkoły używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, lub częściej w miarę
możliwości (odpowiada za to obsługa szkoły). Ruchome przybory do ćwiczeń (np. piłki)
należy czyścić/dezynfekować w miarę możliwości po każdych zajęciach (odpowiadają za
to nauczyciele) a obowiązkowo po każdym dniu (odpowiada za to obsługa szkoły).
16. Obsługa szkoły na bieżąco ma dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym
ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu oraz obecność środków
dezynfekcyjnych.
17. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Obowiązek wietrzenia sal
spoczywa na nauczycielach którzy będą korzystać z danej pracowni, zaś korytarzy i toalet
- na obsłudze szkoły.
18. Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu na terenie wokół szkoły w czasie przerw.
19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
20. Nauczyciele wychowania fizycznego przedstawią uczniom przed rozpoczęciem zajęć
zasady korzystania i dezynfekcji sprzętu sportowego oraz zasady uczestnictwa w zajęciach
w-f .
21. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
22. Ustala się konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotece czy udostępnianych uczniom przez nauczycieli.
23. Obliguje się wychowawców do zapoznania swoich wychowanków i ich
rodziców/opiekunów z niniejszym dokumentem i utrwalania zachowań higienicznych
w nim zawartych.
24. 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.

§2
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia, pracownika
szkoły.
1. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, zostaną zastosowane w porozumieniu z nimi rozwiązania
minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw
międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca
hybrydowa lub zdalna).
2. Tworzy się izolatorium szkolne, widocznie oznakowane.
3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
w szkolnym izolatorium lub wyznaczonym miejscu przy wejściu do budynku szkoły (dla
uczniów wchodzących do szkoły), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób
i
niezwłocznie
powiadomić
dyrektora/wicedyrektora,
rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły wraz z podaniem informacji
o rekomendowaniu własnego środka transportu. Jeśli stan zdrowia ucznia w oczekiwaniu
na rodziców/opiekunów zacznie się pogarszać należy wezwać karetkę.
Postępowanie powyższe dotyczy także pracowników szkoły.
4. Pracownicy szkoły, uczniowie/rodzice(opiekunowie) uczniów niepełnoletnich, uczniowie
pełnoletni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 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.
Obliguje się ich do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o podejrzeniu
zarażenia a jeśli objawy wskazuję na zarażenie korona wirusem COVID-19 (wysoka
gorączka, kaszel, infekcja górnych dróg oddechowych), należy powiadomić także
najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować wg jej zaleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, uczeń, osoba trzecia z infekcją dróg
oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) a także
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
6. W miarę możliwości tworzy się listę osób przebywających w tym samym czasie
w pobliżu osoby podejrzanej o zakażenie.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się
do
zaleceń
państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Skarżysku-Kamiennej.
7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

§3
Zawieszenie lub ograniczenie działania szkoły, formy kształcenia
1. Wyboru formy kształcenia: stacjonarnej,
zdalnej czy hybrydowej dokonuje się
w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego.
2. W przypadku zaliczenia Powiatu Skarżyskiego, na terenie którego ma siedzibę
II LO im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, do strefy, na której wystąpił stan
epidemii wywołany zakażeniem wirusem COVID-19 oraz obowiązują dodatkowe
ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z Rozp.
RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r.poz. 1356 ze zm.),
dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły
przewidzianej w odrębnych przepisach.
3. W sytuacji, gdy w Powiecie Skarżyskim nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy
i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w szkole funkcjonuje kształcenie
w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych ujęte
w „Procedurach organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19 obowiązujące w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
4.

5.

6.

1)

Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej”.
Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, może zawiesić zajęcia stacjonarne na
czas oznaczony, jeśli na terenie szkoły może być zagrożone zdrowie uczniów.
Zawieszenie zajęć stacjonarnych, o których mowa w pkt. 4, może dotyczyć grupy, grupy
wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie
wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza
wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego).
W przypadku zaliczenia Powiatu Skarżyskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej”, w której
obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, dyrektor może podjąć decyzję o wprowadzeniu:
mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia
zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych

zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość
(zdalnego),
2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony
i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
7. Wprowadzenie formy kształcenia mieszanej lub zdalnej wymaga uzyskania zgody organu
prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skarżysku-Kamiennej.
8. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, dyrektor może podjąć decyzję
o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na
9. czas określony.
10. W przypadku wprowadzenia w szkole formy kształcenia zdalnego dyrektor ustala
szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi
w przepisach szczególnych.
11. Inne formy kształcenia, zajęć będą realizowane na podstawie odrębnych przepisów.

