Zasady i wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, obowiązujące na terenie Liceum
Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach

Osoby biorące udział w zorganizowanych konsultacjach i egzaminach oraz inne osoby
przebywające na terenie szkoły.
1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Do szkoły nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą będącą na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych, albo jeżeli ona sama jest objęta kwarantanną
lub w izolacją w warunkach domowych.
3. Poruszając się po terenie szkoły lub czekając przed wejściem do szkoły, wszystkie osoby mają
obowiązek zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednolub wielorazową, materiałem).
5. Osoby przebywające w szkole, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
za pomocą maseczki, powinny – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia
oddychania.
6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych, w których
przebywają uczniowie i nauczyciele po zajęciu miejsc.
7. Każdy uczeń i nauczyciel ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego nauczyciel/uczeń,
b) wychodzi do toalety,
c) kończy swój udział w zorganizowanych zajęciach i wychodzi z sali lekcyjnej lub innego
pomieszczenia szkolnego.
8. W przypadku organizowania w szkole konsultacji uczniowie, absolwenci i nauczyciele mają
obowiązek użyć płynu dezynfekcyjnego przed każdymi zajęciami, korzystając z dozowników
znajdujących się na korytarzu każdego piętra budynku.
9. Dla uczestników zajęć przygotowane są miejsca gwarantujące zachowanie co najmniej 1,5metrowego odstępu od siebie.
10. Uczestnicy zajęć powinni ograniczyć do niezbędnego minimum poruszanie się po sali lekcyjnej.
11. Uczestnicy zajęć korzystają tylko z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora
itp.
12. Nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek w rękawiczkach odbierać od uczniów wszelkie
pisemne prace. Dotyczy to także materiałów dydaktycznych, rozdawanych przez nauczyciela
uczestnikom zajęć.
13. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek poinformować uczestników
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
a) o obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,
wyjścia do toalety lub wyjścia z sali lekcyjnej po ich zakończeniu,
b) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu a także przestrzegania higieny
kaszlu i oddychania (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką),
c) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczestników zajęć po wyjściu
z sali lekcyjnej.
14. Należy unikać gromadzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą lekcyjną
przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku, pomieszczeń i sal lekcyjnych
szkoły.
1. W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk dla wszystkich wchodzących i opuszczających budynek.
W tym celu należy korzystać z dozownika z płynem dezynfekującym, umieszczonym przy wejściu
do szkoły.
2. Przy wejściu do szkoły została zamieszczona informacja:
a) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
b) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarnoepidemiologicznej,
c) zawierająca adres oraz numer najbliższego oddziału zakaźnego,
d) zawierająca numery telefonów do służb medycznych,
e) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawach dotyczących koronawirusa.
3. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się również w każdej sali lekcyjnej.
4. Nauczyciele oraz uczniowie są zobligowani do dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z klasy
oraz podczas korzystania z materiałów i pomocy.
5. Sale lekcyjne będą regularnie wietrzone, nie rzadziej niż co godzinę.
6. Wszystkie drzwi do pomieszczeń, z których mogą korzystać osoby przebywające w szkole będą
otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać. Jeżeli ze względów
bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być
dotykane będą regularnie dezynfekowane.
7. W
pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych
szkoły
wywieszone
są
plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat
prawidłowej dezynfekcji rąk.
8. W szkole zapewniona jest bieżąca dezynfekcja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
9. Na terenie szkoły prowadzony jest nadzór nad pracami porządkowymi, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni
płaskich.
10. W szkole przygotowane jest pomieszczenie ( wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący), którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia, nauczyciela lub pracownika
szkoły.
1. Jeżeli uczeń przebywający w szkole, nauczyciel lub pracownik szkoły przejawia niepokojące
objawy choroby, osoba, która to zauważyła informuje o tym Dyrektora, który zapewnia
odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu
lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub infolinią NFZ i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy i powiadamia
właściwą miejscowo stację sanitarno–epidemiologiczną, stosując się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik poddaje się gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty).

