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Procedury  sanitarne zgodne z wytycznymi GIS obowiązujące na terenie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach  od 1 września 2020 r. 

 
Obowiązujące wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego: 
 
 

1. Nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania 
podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody 
i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. 

2. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu 
instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobiste. 

3. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie 
ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem. 

4. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych                                   
i zagranicznych. 

5.  Wprowadza się  zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; 
6. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-

epidemiologicznych. 
7. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i 

współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, 
przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19: 
a) każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna zdezynfekować ręce; 
b) każda klasa odbywa zajęcia w jednej sali lekcyjnej; 
c) przynajmniej raz podczas zajęć lekcyjnych sala zostaje przewietrzona a 

czynność ta zostaje odnotowana w rejestrze wietrzeń pomieszczenia; 
d) sale lekcyjne podczas przerw międzylekcyjnych zostają wietrzone i 

powierzchnie dotykowe, np. klamki, poręcze blaty, biurka, klawiatury, itp. są 
systematycznie dezynfekowane;  

e) zmienia się harmonogram oraz organizację przerw międzylekcyjnych (po 2 
godzinach – 20 minutowe przerwy na dworze, w pozostałych przypadkach 5 
minutowe pauzy w salach lekcyjnych): 

f) w celu unikania dużych skupisk ludzkich uczniowie zostają wyprowadzani przez 
nauczycieli na przerwę na plac szkolny, gdzie pozostają pod opieką 
wyznaczonych nauczycieli pełniących dyżury; 

g) w sytuacji, gdy nie można zachować bezpiecznego odstępu, uczniowie, 
nauczyciele    i pracownicy szkoły zakładają maseczki ochronne; 

h) zajęcia wychowania fizycznego organizuje się na powietrzu, tj. w otwartej 
przestrzeni terenu szkoły; 

i) obowiązuje bezwzględny zakaz pożyczania sobie rzeczy,  tym przyborów 
szkolnych przez uczniów; 

j) zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych 
pojemników; 

k) Ogranicza się  do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich; 
l) dla osób z zewnątrz prowadzi się rejestr w którym odnotowuje się dane osoby; 
m) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 
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n) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 
(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze 
szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. Uczeń 
do czasu przybycia rodziców znajduje się w specjalnie wyznaczonym 
pomieszczeniu – izolatorium (sala nr 14) pod opieką wyznaczonego członka 
szkolnego zespołu ds. bezpieczeństwa (załącznik nr 1) 

o) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 
37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność 
sposobu odebrania dziecka ze szkoły; 

8. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia 
COVID-19 można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia:  
800 190 590 

9. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zarażeniaCOVID-19, lub 
wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii możesz 
również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną                                 
w Białobrzegach pod nr. tel. 48 613 23 60. 

 

 


