Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie

Lublin, dnia 1 września 2020 roku
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
na terenie Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w roku szkolnym
2020/2021
Poniższa procedura bezpieczeństwa ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19
i obowiązuje na terenie Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie
w czasie reżimu sanitarnego w okresie pandemii COVID-19.
W przypadku wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia lub Ministerstwa Edukacji
Narodowej, lub w razie wystąpienia w szkole przypadku zakażenia COVID-19 dyrektor, niezwłocznie po
otrzymaniu takiej informacji kontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (numer
alarmowy: 605 194 800) i postępuje zgodnie z przyjętą procedurą i wytycznymi PPIS.
I. Postanowienia ogólne.
1. Wszyscy uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do zapoznania się z poniższą
Procedurą Bezpieczeństwa i bezwzględnego jej przestrzegania.
2. Wszyscy uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny
i profilaktyki zdrowotnej oraz do dołożenia wszelkich starań, aby chronić siebie i innych przed
zarażeniem wirusem COVID-19.
3. Przy wejściu głównym do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej (PSSE Lublin 605 194 800, WSSE Lublin 693 397 185) oddziału zakaźnego
szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.
4. Wszyscy uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zakrywania ust
i nosa w przestrzeniach wspólnych (korytarze, klatki schodowe, szatnie, toalety uczniowskie, klub
szkolny, pokoje koordynatorów, sekretariat, pokoje administracyjne) oraz zachowania dystansu
społecznego min. 1,5 metra.
5. Podczas wszystkich zajęć organizowanych w szkole zaleca się stosowanie środków ochrony
osobistej i zachowanie dystansu społecznego.
6. Na terenie placówki mogą przebywać jedynie uczniowie i pracownicy szkoły bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
7. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, którzy mają objawy infekcji (podwyższona
temperatura, infekcja górnych dróg oddechowych: ból gardła, kaszel) mają zakaz przychodzenia do
szkoły/ pracy, o czym informują w trybie określonym niniejszą procedurą.
8. Dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie zdalne dla pojedynczych uczniów, lub grupy uczniów,
w przypadku, gdy:
1) uczeń został objęty kwarantanną domową,
2) uczeń ma zdiagnozowaną chorobę przewlekłą i przedstawi opinię lekarza dotyczącą potrzeby
izolacji ze względów zdrowotnych,
3) rodzice/ prawni opiekunowie ucznia znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka.
9. Uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły
oraz dodatkowo w trakcie dnia. Dozowniki z płynem dezynfekcyjnym znajdują się:
1) przy wejściu do szkoły: dwie sztuki,
2) na korytarzach: po dwa na piętro ustawione przy wejściach na klatkę schodową,
3) w szatni wf,
4) w pokoju nauczycielskim,
5) w toaletach,
6) w każdej sali lekcyjnej.
10. Wprowadza się zakaz wstępu na teren budynku szkoły osób z zewnątrz (również rodziców/
opiekunów prawnych uczniów); zalecany jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy. W wyjątkowych
sytuacjach za zgodą dyrektora/ koordynatora do budynku szkoły mogą wejść jedynie osoby
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wcześniej umówione na spotkanie z dyrektorem/ koordynatorem. Pracownik szkoły ma obowiązek
zejść na portiernię do oczekującego gościa. Osoby z zewnątrz przebywające w budynku szkoły
zobowiązane są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego na terenie całego budynku, tj.:
1) zachowanie dystansu społecznego min 1,5 metra,
2) maseczka ochronna oraz
3) dezynfekcja rąk przy wejściu lub rękawiczki ochronne.
Sale w których odbywają się zajęcia powinny być oraz systematycznie porządkowane i
dezynfekowane. Sprzątanie i dezynfekcja odbywa się codziennie według następującego porządku:
1) ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki), toalety – dwa razy dziennie,
2) podłogi, blaty, włączniki w salach oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć –
bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
Sale w których odbywają się zajęcia powinny być wietrzone na każdej przerwie. Osobą
odpowiedzialną za wietrzenie sali jest nauczyciel kończący każdą jednostkę lekcyjną.
Przed zajęciami oraz na przerwach sale lekcyjne pozostają otwarte dla uczniów w celu
minimalizowania gromadzenia się uczniów w przestrzeni wspólnej.
Dostęp do źródełek wody pitnej zostanie zamknięty.
Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu na
terenie szkoły przy zachowaniu dystansu społecznego minimum 1,5 metra.
Instrukcja dotycząca pomieszczeń.
Sala informatyczna – wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed skorzystaniem ze sprzętu
komputerowego. Nauczyciel prowadzący zajęcia w sali informatycznej (sala nr 20) ma obowiązek
dopilnowania dezynfekcji rąk przez uczniów wchodzących do sali.
Klub szkolny – w klubie może przebywać jednorazowo do 8 osób. W klubie szkolnym wprowadza
się obowiązek dyżuru pracownika pedagogicznego w określonym wymiarze.
Biblioteka – w bibliotece szkolnej może przebywać tylko jedna osoba pobierająca lub oddająca
książki/ podręczniki. Każdorazowo po odebraniu książek od ucznia, nauczyciel bibliotekarz jest
zobowiązany do dezynfekowanie rąk oraz odłożenia ich na okres 2 dni w wyznaczonym miejscu.
Szatnie – jednocześnie w szatni może przebywać do 4 uczniów (2 uczniów w każdym
pomieszczeniu). W celu skorzystania z szatni uczniowie pobierają klucz w bibliotece szkolnej i
zobowiązani są do zwrotu klucza.

III. Instrukcja dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z klasą/ grupą w bloku 2x45 minut może zorganizować przerwę dla
uczniów w innym czasie niż określony w planie lekcji (dotyczy nauczycieli, którzy nie mają dyżuru
podczas przerwy rozdzielającej blok dwugodzinny).
2. Nauczyciel ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły jeśli zauważy u ucznia niepokojące objawy
lub ma podejrzenie, że mogło dojść do zakażenia.
3. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek monitorowania pozostających w salach uczniów oraz
dopilnowania przestrzegania zasad zapisanych w procedurach przez wszystkich uczniów w
przestrzeni szkolnej.
4. Nauczyciel, z objawami infekcji (stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła), podwyższoną temperaturą
lub przebywający na kwarantannie ma obowiązek prowadzić zajęcia zgodnie z tygodniowym
rozkładem zajęć w formie zdalnej, o ile nie posiada zwolnienia lekarskiego. O konieczności
pozostania w domu informuje wicedyrektora szkoły.
5. Zaleca się prowadzanie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu oraz ograniczenie
ćwiczeń i sportów kontaktowych. Szczegółowe zasady prowadzenia tych zajęć zostaną podane
uczniom przez nauczycieli wf na pierwszych zajęciach.
IV. Instrukcja dla uczniów i rodziców.
1. W czasie przerw uczniowie powinni przebywać w salach lekcyjnych i ograniczyć przemieszczanie
się po szkole do niezbędnego minimum.
2. Uczniowie korzystający z indywidualnych szafek szkolnych dbając o zachowanie dystansu
społecznego powinni ograniczyć czas przebywania przy szafce do niezbędnego minimum, aby nie
utrudniać możliwości skorzystania z szafek sąsiadujących.
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Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w trakcie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym lub w torbie/plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą.
Do szkoły może przyjść jedynie dziecko zdrowe, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych
(stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła) lub podwyższonej temperatury. Za obserwację stanu
zdrowia dziecka odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie.
Rodzic ma obowiązek wyposażyć dziecko w środki ochrony osobistej zasłaniające usta i nos.
Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazywania wychowawcy klasy lub do
sekretariatu szkoły wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, podejrzenia możliwości
zakażenia COVID-19 lub objęcia środowiska domowego ucznia kwarantanną.
W celu usprawnienia komunikacji rodzice/ prawni opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do
codziennego
monitorowania
stron
informacyjnych
szkoły,
tzw.
forum
szkoły
(forum.paderewski.lublin.pl), na którym znajdować się będą wszystkie informacje dotyczące zmian w
organizacji zajęć.
Rodzice są zobowiązani do złożenia oświadczenia dotyczącego zapoznania się
z niniejszą Procedurą Bezpieczeństwa (załącznik 1) w terminie do 3 dni roboczych od daty
rozpoczęcia nauki dziecka w szkole.

V. Procedura w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej.
1. W przypadku wystąpienia objawów infekcji górnych dróg oddechowych lub innych niepokojących
objawów należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz pielęgniarkę szkolną oraz
odizolować ucznia lub pracownika w szkolnym izolatorium znajdującym się obok głównego wejścia
do szkoły. Izolatorium wyposażone jest w środki do dezynfekcji oraz w jednorazowe maseczki.
2. Pielęgniarka szkolna po dokonaniu oceny sytuacji kontaktuje się z rodzicami dziecka w celu jego
pilnego odebrania ze szkoły, a następnie mierzy temperaturę pozostałym uczniom z klasy/ grupy.
3. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z izolatorium.
4. Dyrektor zawiadamia PPIS oraz organ prowadzący szkołę o zaistniałym zagrożeniu, a także
informuje pracowników szkoły i rodziców/ opiekunów o podjętych decyzjach co do dalszej nauki.

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Bojczuk
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Załącznik 1 do
Procedury Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie
MLO Paderewski w roku szkolnym 2020/2021

Imię i nazwisko dziecka: ...................................................................................................................
Klasa: ...............................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:


Zapoznałem/am się z treścią Procedury Bezpieczeństwa obowiązującej w MLO
Paderewski w Lublinie i zobowiązuję się do jej przestrzegania oraz do wdrożenia mojego
dziecka do respektowania zasad szkolnego reżimu sanitarnego,



Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektorki szkoły o pojawieniu się
ważnych faktów dotyczących choroby COVID-19 w mojej rodzinie i otoczeniu (zwłaszcza
zachorowanie, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym),



Zobowiązuję się do stałego monitorowania stanu zdrowia dziecka i posyłania do szkoły
bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła
lub podwyższonej temperatury).



Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania www. objawów chorobowych u
mojego dziecka, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu do momentu
odebrania go ze szkoły.

Czytelny podpis Rodzica
...........................................................
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