
 

Procedury funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. 

Władysława Zawadzkiego w Wiszniach w czasie epidemii 

 

 Do szkoły może wejść tylko osoba bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce według instrukcji. 

 W celu załatwienia spraw w szkole przez osoby z zewnątrz rekomendowany 

jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 Rodzice i inne osoby z zewnątrz mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły  

w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (jeśli 

nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) 

zachowując zasady: 

 stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

  dystans od pracowników szkoły i uczniów min. 1,5 m.  

 W szkole dostępny jest termometr bezdotykowy. Prowadzona będzie 

wyrywkowa kontrola temperatury u uczniów i pracowników. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 

odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu) oraz dokonuje wpisu w rejestrze 

dostępnym w sekretariacie.  

 Uczniowie przebywając w przestrzeniach wspólnych, podczas przerw 

zobowiązani są zachować dystans od innych osób min. 1,5 m. i stosować 

środki ochrony osobistej (zakrywać usta i nos). 

 Rekomendowane jest spędzanie przerw międzylekcyjnych na świeżym 

powietrzu.  

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej 

szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,  

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 



 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

 w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 Podczas zajęć pozalekcyjnych obowiązują takie same zasady jak podczas 

lekcji 

 Z biblioteki szkolnej można korzystać w wyznaczonych godzinach. 

Konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych  

w bibliotekach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Wytyczne  Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. Od dnia 25 sierpnia 2020 r.           

 

 
 


