Organizacja i zasady
pracy I Liceum Ogólnokształcącego
im. E . Dembowskiego w Zielonej Górze w czasie epidemii (zgodnie
z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół ) od 1 września 2020:
Zasady zachowania uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły
1. Do szkoły może uczęszczać :
- uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
- uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
- uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Przez objawy chorobowe rozumie się:
- podwyższoną temperaturę ciała,
-ból głowy i mięśni,
- ból gardła,
- kaszel,
- duszności i problemy z oddychaniem,
- uczucie wyczerpania,
-brak apetytu, utratę powonienia, smaku.
3. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z
objawami
wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2
4. Uczniowie muszą przestrzegać 10 zasad opracowanych przez MEN pt: Bezpieczny
powrót do szkoły:
 Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 Często myj ręce.
 Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 Uważnie słuchaj poleceń nauczycieli.
 Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów podczas przerw.
 Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe , natychmiast
poinformuj o tym nauczyciela.
 Przestrzegaj zasada bezpieczeństwa przed i po lekcjach.
5. Do budynku szkoły mogą wchodzić uczniowie, pracownicy, nauczyciele I LO.
Interesanci, rodzice wchodzą wyłącznie do sekretariatu szkoły. Rodzice na spotkanie
z nauczycielami po telefonicznym umówieniu się lub w czasie wyznaczonego spotkania
dla rodziców- zachowując rygory sanitarne (zasłanianie ust, nosa, odkażanie rąk)
6. Przy wejściu do budynku, sal lekcyjnych, wszystkich pomieszczeń szkoły obowiązuje
odkażenie rąk płynem specjalistycznym .
7. Nauczyciel lub pracownik szkoły , który zaobserwuje u ucznia objawy wskazujące
na infekcję dróg oddechowych musi bezzwłocznie odizolować ucznia (gabinet

pielęgniarki) i powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (
poprzez sekretariat szkoły)
8. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, interesanci, rodzice w przestrzeniach
wspólnych zachowują dystans 1,5 metra oraz zasłaniają usta i nos.
9. Uczniowie w miarę możliwości spędzają przerwy na boisku szkolnym (jeżeli pozwala
na to pogoda).
10. Wyjścia na przerwę są wg podanego niżej harmonogramu z uwzględnieniem poniższej
zasady wprowadzonej w celu uniknięcia tłoku na klatkach schodowych – II piętro
wychodzi na przerwę 3 minuty przed końcem lekcji, I piętro wychodzi na przerwę
minutę przed końcem lekcji, parter wychodzi minutę po końcu lekcji.
 1 lekcja 8.00-8.45
 2 lekcja 8.50-9.35
 3 lekcja 9.40-10.25
 4 lekcja 10.35-11.20
 5 lekcja 11.30-12.15 obiadowa
 6 lekcja 12.35-13.20 obiadowa
 7 lekcja 13.40- 14.25 obiadowa
 8 lekcja 14.40-15.25
 9 lekcja 15.30-16.15
11. Przed wyjściem na przerwę uczeń zabiera wszystkie swoje rzeczy ze stolika,
aby umożliwić obsłudze sprzątającej zdezynfekowanie stolików uczniowskich.
12. W czasie lekcji powinny być uchylone wszystkie górne okna, a w czasie każdej przerwy
otwieramy większość okien w celu wietrzenia sali.
13. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się głównie na świeżym powietrzu, należy
wykluczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, jeżeli nie ma możliwości zachowania dystansu
w sali gimnastycznej.
14. Jeżeli używany jest na lekcjach jakikolwiek sprzęt sportowy w czasie przerwy
pracownicy obsługi muszą go zdezynfekować.
15. W bibliotece szkolnej należy zasłaniać usta i nos, zdezynfekować ręce przed wejściem
i po wyjściu
z czytelni . Materiały i książki oddawane do biblioteki są pozostawiane
w dwudniowej kwarantannie. W czytelni szkolnej nie może przebywać więcej niż 10
osób, w kolejce do wypożyczalni z zachowaniem 1,5 m dystansu- 3 osoby.
16. Pracownicy administracyjni, pracownicy kuchni oraz obsługi ograniczają kontakt
z uczniami do niezbędnego minimum.
Zachowanie zasad higieny
17. Wszyscy wchodzący do szkoły i sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki dezynfekują dłonie
lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zasłaniają usta i nos we wszystkich
przestrzeniach wspólnych. Zaleca się także zasłanianie ust i nosa w czasie lekcji.
18. Na każdym poziomie dyżurują pracownicy obsługi w/g ustalonego harmonogramu.
Podczas przerwy 10 minutowej i dłuższej dezynfekowane są stoliki uczniowskie, stoły
w świetlicy, biurko nauczyciela, klawiatura komputera, myszka, klamki drzwi i okien.

19. W czasie lekcji dezynfekowane i sprzątane są toalety, umywalki, ciągi komunikacyjne,
poręcze i wietrzone korytarze oraz toalety.
Obiady
20. Obiady będą wydawane są na 3 przerwach : 12:15-12:35, 13:20-13:40 i 14:25-14:40,
zgodnie z harmonogramem zależnym od długości trwania lekcji poszczególnych klas zostanie opracowany i wywieszony na drzwiach świetlicy oraz na stronie internetowej
szkoły (zakładka- obiady) po ukazaniu się planu.
21. Podczas przebywania w stołówce, konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
dezynfekcja rąk, odstęp w kolejce, limit 36 osób przebywających jednocze śnie na
stołówce-maksymalnie 3 osoby przy jednym stole.
22. Uczniowie/pracownicy korzystający ze stołówki szkolnej zasłaniają usta i nos. Dopiero
po zajęciu miejsca przy stole można zdjąć maseczkę/ przyłbicę.
23. Blaty i poręcze krzeseł są dezynfekowane po każdej grupie uczniów przez obsługę
szkoły.
24. Po skończonym posiłku talerze i sztućce odnosimy do okienka po prawej stronie
i dezynfekujemy dłonie.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
25 Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w gabinecie
pielęgniarki z przestrzeganiem dystansu min. 2 m odległości.
26 Osoba, która przekazuje ucznia do izolacji, powiadamia dyrekcję szkoły.
27. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora lub
zastępców dyrektora.
28. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała, (termometr w sekretariacie szkoły) jeżeli
pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37°C lub wyżej – należy powiadomić
rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania ucznia ze szkoły i przypomnieć
o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
29. Rodzic po odebraniu ze szkoły ucznia z objawami chorobowymi, ma obowiązek
poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
30. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, Powiatową Stację Sanitarnoepidemiologiczną o podejrzeniu zakażenia ucznia.
31. Obszar, w którym przebywał uczeń bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu
sprzątaniu i dezynfekcji.
32. Dyrektor stosuje się do poleceń otrzymanych od inspektora stacji sanitarnoepidemiologicznej.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
33. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka,
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni
niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

- kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając
kontaktu z innymi osobami),
- zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca
kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
- do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
- o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie
informuje dyrektora szkoły.
34. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, bezzwłocznie zostaje poddany
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
35. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ
prowadzący o zaistniałej sytuacji.
36. Dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
37. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie :
Definicja KONTAKTU obejmuje:
- każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim
kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
- rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
- każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
38. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
- pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan
zdrowia,
- poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej ,
- udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia
wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
- jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność,
problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie
dalszy tryb postępowania medycznego.
Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
39. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji
i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu,
podejmuje
stosowną decyzję o zamknięciu szkoły lub zmianie modelu kształcenia lub innych środkach
prewencyjnych.
40. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do
stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu,
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
41. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za
pomocą innych środków łączności sporządza się notatkę lub protokół.

Postanowienia końcowe
42. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby bezzwłocznie należy
powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze
ul. Jasna 10 tel 68 325 46 10, 68 325 46 71 w (0)
43. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła
strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej,
Głównego Inspektora Sanitarnego.

