
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr II  

im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 
z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie  

wprowadzenia wykazu procedur funkcjonowania  
Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza  

w Ostrowcu Świętokrzyskim w czasie epidemii 

 

WYKAZ PROCEDUR FUNKCJONOWANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

NR II IM. JOACHIMA CHREPTOWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  

W CZASIE EPIDEMII 

 

Procedura organizacji zajęć w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

 

▪ Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. 

▪ W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

▪ Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk. W tym celu korzystają  

z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego w dozowniku łokciowym znajdującym się przy wejściu  

do szkoły. 

▪ W szkole mogą przebywać osoby z zewnątrz, pod warunkiem że stosują środki ochrony osobistej 

(maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe), stosują się do zasad dezynfekcji i nie wykazują 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby z zewnątrz kierowane są 

w pierwszej kolejności do sekretariatu szkoły. 

▪ Komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów odbywa się przy pomocy modułu 

Wiadomości w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie. 

▪ Szkoła i gabinet profilaktyki zdrowotnej są zaopatrzone w termometry bezdotykowe. 

▪ W szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji zaopatrzone w środki ochrony osobistej (maseczka, 

rękawiczki jednorazowe) i płyn do dezynfekcji rąk. Pomieszczenie służy do odizolowania ucznia,  

u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym  

w szczególności gorączkę lub kaszel. Uczeń pozostaje w pomieszczeniu do izolacji do czasu 

odebrania go przez rodziców/prawnych opiekunów. 

▪ W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie bezzwłoczne umycie rąk 

po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 



▪ Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

▪ Sale lekcyjne i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

▪ Sala gimnastyczna, używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć 

▪ Uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw 

międzylekcyjnych. 

▪ Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe, w których 

nie można zachować dystansu. 

▪ Uczniowie korzystają z indywidualnych szafek uczniowskich znajdujących się w szatni, w których 

pozostawiają okrycia wierzchnie i przybory szkolne. 

▪ Zajęcia pozalekcyjne są organizowane według określonego harmonogramu. 

▪ Godziny pracy i zasady korzystania z biblioteki szkolnej są powszechnie znane pracownikom szkoły 

i uczniom. 

▪ Uczniowie są poinformowani o godzinach pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej, znają zasady 

korzystania z gabinetu. 

 

Procedura czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. 

Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

▪ Przy wejściu głównym do budynku szkoły znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

▪ Osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochrony osobistej 

(maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe) i stosowania się do zasad dezynfekcji Osoby  

z zewnątrz kierowane są w pierwszej kolejności do sekretariatu szkoły. 

▪ W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczono mydło dezynfekujące, płyn  

do dezynfekcji rąk wraz z instrukcjami mycia i dezynfekowania rąk. 

▪ Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się także w dozowniku łokciowym przy wejściu do budynku 

szkoły. 

▪ Szkoła jest wyposażona w stację do dezynfekcji rąk znajdującą się w ciągu komunikacyjnym 

użytkowanym z największą częstotliwością. 

▪ Codzienne prace porządkowe (utrzymanie w czystości klasopracowni, bloku sportowego, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych) i dezynfekcyjne odnotowywane 

są w księdze dezynfekcji. 

  



Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika Liceum Ogólnokształcącego  

Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

▪ Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie pracownicy (nauczyciele, pracownicy administracji  

i obsługi), którzy nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

oraz gdy domownicy ww. nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

▪ W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub  

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, 

stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

▪ W szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji zaopatrzone w środki ochrony osobistej (maseczka, 

rękawiczki jednorazowe) i płyn do dezynfekcji rąk. Pomieszczenie służy do odizolowania osoby  

w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

▪ Pracownicy szkoły są poinstruowani, że 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. 

▪ W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

▪ Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, jest 

bezzwłocznie poddawany gruntownemu sprzątaniu, dezynfekowane są powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się indywidualne zalecenia wydane przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

▪ W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosowane są zalecenia 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 


